
Protokół Nr XLVII/2017 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 18 grudnia 2017r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych 

Obecnych -  15 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. 

Czas trwania obrad od godz. 1500 do godz. 1545

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyj ęcie Protokołu Nr XLVI/2017 Sesj i Rady Miej skiej w Zdzieszowicach w dniu 29 

listopada 2017r.

4. Uchwalenie budżetu na 2018 rok:

a) zapoznanie radnych z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:

- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2018r.,

- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 

budżetowej,

b) dyskusja nt. projektu uchwały budżetowej na 2018r.

c) podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 

2018r.,

b) w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I 

półrocze 2018r.,

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. dla Gminy Zdzieszowice.

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

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

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

9. Interpelacj e radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

12. Zakończenie sesji.

Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia XLVII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach, stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych co oznacza, że obrady są 

prawomocne.

) Ad.2.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wniesienie do porządku obrad 

następujących projektów uchwał:

- w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

- w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu dodatku mieszkaniowego przysługującego 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach wiejskich na terenie gminy Zdzieszowice,

- w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne 

i prawne.

Zgodnie z propozycją Burmistrza Zdzieszowic porządek obrad został zmieniony, w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 3.

Protokół Nr XLVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2017r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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a) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek odczytał uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu:

- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2018r.,

- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 

budżetowej.

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

że opinia Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018r. jest pozytywna.

c) Uchwała Nr XLVII/312/2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018r., z uwzględnieniem 

korekty z dnia 14 grudnia 2017r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji w sprawie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XLVII/313/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

z uwzględnieniem korekty z dnia 14 grudnia 2017r., została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

Ad.5.

15 głosów za

a) Uchwała Nr XLVII/314/2017 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I

półrocze 2018r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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b) Uchwała Nr XLVII/315/2017 w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach na I półrocze 2018r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny pani Marzena Wiśniewska poprosiła

0 sprostowanie w uchwale błędu pisarskiego. Na stronie 5 programu mowa jest o programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla 

gminy Zdzieszowice na rok 2018 a nie jak pomyłkowo napisano - 2016.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że opinia Komisji 

w sprawie proj ektu uchwały j est pozytywna.

Uchwała Nr XLVII/316/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

1 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. 

dla Gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji w sprawie projektu uchwały jest pozytywna.

O głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

Uchwała Nr XLVII/317/2017 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r. została podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw
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O głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji w sprawie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XLVII/318/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji w sprawie projektu uchwały jest pozytywna.

Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach pani Joanna Paciorek 

poprosiła o wprowadzenie zmiany zapisu w § 3 projektu uchwały na następujący: „Uchwała 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.”

Uchwała Nr XLVII/319/2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu dodatku 

mieszkaniowego przysługującego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 

wiejskich na terenie gminy Zdzieszowice wraz z zaproponowana zmianą została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji w sprawie projektu uchwały jest pozytywna.

15 głosów za

Uchwała Nr XLVII/320/2017 w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom

prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
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O głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

Ad. 6.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman złożyła sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym. Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek podziękował za organizację Gminnego Kiermaszu 

Bożonarodzeniowego na Starym Osiedlu. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców. Przewodniczący poinformował również o turnieju szachowym, który odbył się 

w Domu Dziennego Pobytu na Starym Osiedlu.

)
Ad. 8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że Komisja odbyła jedno 

posiedzenie, na którym sporządziła protokół kontroli wykonania przejścia dla pieszych i dwóch 

progów wyspowych na ul. Kopernika w Zdzieszowicach.

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

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym sporządziła plan pracy na I półrocze 2018r. oraz 

omówiła projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej.

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

jedno posiedzenie. Tematem obrad była analiza odpowiedzi na wypracowane wnioski komisji 

w 2017r.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym opiniowała projekty uchwał na sesję oraz 

sporządziła plan pracy na I półrocze 2018r.

Ad 9.

Radni nie złożyli pisemnych interpelacji.
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Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji radni nie wnieśli uwag.

Ad. 10.

A d.ll.

Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.

Ad.12.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XLVII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała: 
Aleksandra Bukowińska
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