
Protokół Nr XVIII/2016 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 27 stycznia 2016 r.

Stan ewidencyjny -15 radnych 

Obecnych -  15 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1630

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XVI/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2015r. oraz 

Protokołu Nr XVII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 grudnia 2015r.

4.Sprawozdania stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach za rok 2015 -  Przewodniczący 

poszczególnych Komisji.

5.Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice na 

lata 2016-2018,

b) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice 

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest.

6.Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic.

7.Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Przewodniczący Rady.

8. Sprawo zdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Przewodniczący stałych Komisji Rady.

9.Interpelacje radnych.

lO.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.

11 .Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

12.Zakończenie sesji.

Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XVIII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad.
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Protokół Nr XVI/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2015 r. oraz 

Protokół Nr XVII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 grudnia 2015 r. zostały 

przyjęte w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach złożyli sprawozdania 

z działalności poszczególnych komisji za rok 2015. Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 

Do przedstawionych sprawozdań radni nie wnieśli uwag,

Ad. 5.

a) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XVIII/140/2016 w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Zdzieszowice na lata 2016-2018 została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

Ad.3.

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr XVIII/141 /2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów 

zawierających azbest została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

2



Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zdzieszowic pani Sybili Zimerman 

stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zapoznał radnych z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy 

Zdzieszowice na 2016r. Przewodniczący Rady poinformował, że uczestniczył w spotkaniach 

samorządów osiedli Piastów I i Starego Osiedla, na których przedstawiono potrzeby i plany do 

realizacji na najbliższe miesiące. Pan Edward Paciorek zwrócił się do radnych z prośbą o wnoszenie 

uwag do projektu statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. Projekt w najbliższym 

czasie zostanie przekazany do szkół celem wniesienia uwag przez zainteresowaną młodzież.

Ad. 8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że Komisja w okresie 

międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, na którym sporządziła sprawozdanie z działalności za 

rok 2015.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym zaopiniowała projekt statutu Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach. Tematem obrad komisji była również ocena realizacji 

dotychczasowych wniosków złożonych przez komisję, ocena sytuacji MKS Ruch Zdzieszowice 

oraz kalendarz imprez sportowo rekreacyjnych na terenie gminy na okres ferii zimowych.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja odbyła 

jedno posiedzenie. Tematem obrad Komisji była działalność III sektora w Gminie oraz 

funkcjonowanie budynku przychodni. Komisja zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

ze Komisja odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była analiza wydatków ponoszonych na 

oświetlenie uliczne oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem elementów zawierających azbest.

Ad. 6.
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Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:

- pani Rita Grądalska,

- pan Zbigniew Józefiok,

- pani Maria Kampa,

- pan Jan Kuska,

- pani Brygida Labisz,

- pan Marian Maruszewski,

- pan Józef Wilczek.

Ad.9.

Ad. 10.

Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje i wnioski z poprzedniej sesji radni nie wnieśli uwag.

Ad. 11.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek złożył wniosek o powołanie zespołu, który 

przeanalizuje sposób funkcjonowania budynku przychodni. W skład zespołu powinni wejść 

zarówno pracownicy urzędu jak i radni.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że w najbliższym czasie powoła 

sześcioosobowy zespół, w skład którego wejdzie trzech radnych i trzech pracowników urzędu.

Ad.12.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała: 
Aleksandra Bukowińska
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