
Protokół Nr XLIX/2014 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 27 maja 2014 r.

Stan ewidencyjny -15  radnych 

Obecnych - 1 5  radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. 

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1840

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XLVIII/2014 Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r.

4. Działalność świetlic samorządowych w Gminie Zdzieszowice.

5. Działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach -  sprawozdanie.

6. Podj ęcie uchwał:

a) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rozwadzy,

b) w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jana 

Brzechwy w Zdzieszowicach,

c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic,

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej zabudowanej budynkiem szaletu miejskiego,

e) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

f) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,

g) w sprawie zmiany uchwały nr LII/406/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 

września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice 

do 2015 roku,
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h) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko -  Gminnego Ośrodka 

Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach,

i) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.,

j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

k) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

l) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zdzieszowice na sprawowanie 

opieki nad każdym dzieckiem objętym opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.

7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic.

8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Przewodnicząca Rady.

9. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym -  przewodniczący komisji 

stałych.

10. Interpelacj e radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji.

12. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

13. Zakończenie Sesji.

A d.l.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik - Kudła dokonała otwarcia XLIX Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad 2.

Radna pani Brygida Labisz zwróciła się z prośbą o wycofanie z porządku obrad Uchwały w sprawie 

likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jana Brzechwy w 

Zdzieszowicach.

Wynik głosowania:

4 głosy za 

11 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła zaproponowała, aby wprowadzić do porządku 

obrad wniosek mieszkańców miejscowości Dalnia dotyczący ich miejsca zamieszkania, jako punkt 

3a.
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Wynik głosowania:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

A d  3.

Protokół Nr XLVIII/2014 Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. został przyjęty w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 3a.

Pan Ryszard Myczewski mieszkaniec miejscowości Dalnia poruszył kilka problemów z jakimi na 

co dzień zmierzają się mieszkańcy tej miejscowości. Informując m.in. o tym, iż Dalnia jest 

pozbawiona drogi, wody, a większość tutejszych mieszkańców ma nieprawidłową numerację 

budynku wpisaną do dowodu osobistego, która jest niezgodna z danymi zawartymi w ewidencji 

nieruchomości.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że w pierwszej kolejności wszystkie problemy należy 

zgłaszać sołtysowi wsi.

Pan Witold Lika potwierdził problem mieszkańców, gdyż wykonując swoją pracę w tej 

miejscowości napotkał się z trudnościami dojazdu do niej

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż temat zostanie kontynuowany we wnioskach w pkt. 12 

porządku obrad.

Ad. 4.

Dyrektor Miejsko -  Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach pan Edward 

Szymainda omówił działalność świetlic samorządowych w Gminie Zdzieszowice za 2013 rok 

zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z dnia 16 maja 2014 r.
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Sołtys wsi Jasiona pan Piotr Santura zapytał kiedy świetlica w miejscowości Jasiona zacznie 

ponownie funkcjonować.

Dyrektor MGOKSiR pan Edward Szymainda poinformował, że działalność świetlicy obecnie jest 

zawieszona z powodu braku ogrzewania. Na dzień dzisiejszy zostało wykonane przyłącze 

energetyczne, a działalność świetlicy zostanie wznowiona w momencie kiedy nastąpi podpisanie 

umowy z dostawcą prądu.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że podpisanie umowy nastąpi w 

ciągu dwóch tygodni.

Ad. 5.

Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach pani Anna Maciołek 

przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej i omówiła działalność Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach za 2013 rok zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z 

dnia 19 maja 2014 r.

Ad. 6.

a) Uchwała Nr XLIX/372/2014 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Rozwadzy została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za 

2 głosy przeciw 

1 głos wstrzymujący

b) Radna pani Brygida Labisz poprosiła radnych o wstrzymanie się z zamknięciem Oddziału 

Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach.

Dyrektor BA-EO pani Joanna Paciorek omówiła statystyki dotyczące uczęszczania dzieci w 

przedszkolach w Gminie Zdzieszowice.
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Mieszkanka Zdzieszowic -  rodzic dziecka uczęszczającego do Oddziału Zamiejscowego 

Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach poinformowała, iż nie brakuje 

pełnej grupy dzieci chodzących do przedszkola,a jeżeli ich zabraknie wtedy należy rozważyć jego 

zamknięcie.

Radca Prawny pan Tomasz Surma poinformował, że głównym powodem likwidacji przedszkola są 

zalecenia nadzoru budowlanego, które wiążą się z dużymi nakładami finansowymi na remont i 

utrzymanie przedszkola.

Uchwała Nr XLIX/373/2014 w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego 

Przedszkola nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

11 głosów za 

4 głosy przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c)Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz omówił protokół kontroli z badania 

zasadności skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic.

Pani Ilona Morawska poinformowała, iż nie rozumie dlaczego petycje osób przeciwko działalności 

„ogródka piwnego”, które nie zawierają danych identyfikujących podpisane osoby mają aż taki 

ogromny wpływ na decyzję w sprawie jego działalności. Ponadto poinformowała, iż chętnie 

zrezygnuje z prowadzenia interesu na czas remontu fontanny.

Radca prawny poinformował, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym tylko i wyłącznie od 

Burmistrza zależy dysponowanie majątkiem gminnym.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż tematem obrad jest podjęcie 

uchwały w sprawie zasadności skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic a nie zgoda na 

działalność „ogródka piwnego”.

Ponadto poinformowała, iż wyraża chęć rozmowy w sprawie działalności ogródka zarówno z jego 

właścicielami jak i użytkownikami pozostałych pawilonów.
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Uchwała Nr XLIX/374/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic 

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

1 głos przeciw 

1 głos wstrzymujący

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła ogłosiła 10 min przerwy.

d)Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz poinformował, iż 

zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, budowa i utrzymanie szaletu 

miejskiego należy do zadań własnych gminy.

Radny pan Zbigniew Józefiok poinformował, iż projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na 

sprzedaż szaletu miejskiego nie zawiera wyceny jego wartości.

Radny pan Piotr Adamski poinformował, iż sprawa ogródka piwnego i szaletu miejskiego są ze 

sobą powiązane i należy wstrzymać się ze sprzedażą szaletu do momentu wyjaśnienia sprawy 

„ogródka piwnego”.

Pan Zbigniew Józefiok zaproponował, aby zakupić automat umożliwiający dokonanie płatności za 

wejście bez konieczności zatrudniania pracownika obsługującego.

Radny pan Edward Paciorek poinformował, że wycena sprzedaży szaletu miejskiego może 

pochłonąć niepotrzebne koszty, gdyż w późniejszym czasie nie jest pewne czy szalet zostanie 

zakupiony.

Uchwała Nr XLIX/375/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szaletu miejskiego została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za 

3 głosy przeciw 

1 głos wstrzymujący
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e)Radny pan Mirosław Potas w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zaproponował, 

aby wartość bonifikaty wynosiła 40% - tak jak podejmowano w poprzednich uchwałach celem 

równego traktowania obywateli.

Wynik głosowania:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Uchwała Nr XLIX/376/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

f) Uchwała Nr XLIX/377/2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego w Opolu została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

g) Uchwała Nr XLIX/378/2014 w sprawie zmiany uchwały nr LII/406/10 Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i 

Gminy Zdzieszowice do 2015 roku została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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h)Uchwała Nr XLIX/379/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko _ 

Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w  Zdzieszowicach została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

i)Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska wyjaśniła korektę do Uchwały w sprawie dokonania 

zmian budżetu na 2014 r.

Uchwała Nr XLIX/380/2014 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r. została podjęta w 

drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

j)Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska wyjaśniła korektę do Uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XLIX/381/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta w 

drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

k)Uchwała Nr XLIX/3 82/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy 

Zdzieszowice w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny została podjęta w 

drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw
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O głosów wstrzymujących

l)Uchwała Nr XLIX/383/2014 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zdzieszowice 

na sprawowanie opieki nad każdym dzieckiem objętym opieką w żłobku lub klubie dziecięcym 

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

1 głos przeciw

2 głosy wstrzymujące

Ad.7.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman złożyła serdeczne podziękowania za współpracę oraz 

życzenia z okazji obchodzonego dnia samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym złożyła -  pełniąca obowiązki Burmistrza 

Zdzieszowic pani Sybila Zimerman,stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła dołączyła się do życzeń pani Burmistrz z okazji 

obchodzonego dnia samorządu terytorialnego. Następnie złożyła sprawozdanie z prac w okresie 

międzysesyjnym, informując m.in. o udziale w pracach komisji Rady Miejskiej oraz biura rady, o 

uczestnictwie w festynie rodzinnym w Januszkowicach, udziale w otwarciu festynu we wsi 

Rozwadza, o spotkaniu w Januszkowicach -  tradycyjny MAIBAUM, o udziale w uroczystości 

wręczenia Medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie oraz o uczestnictwie w Radzie 

Programowej Stowarzyszenia Kraina Św. Anny.

Ad. 9.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że komisja w okresie 

międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Głownie zajmowała się badaniem zasadności skargi na 

działalność Burmistrza Zdzieszowic oraz analizą sprawozdania z budżetu za 2013 rok.
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Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowo -  Środowiskowej pani Rita Grądalska poinformowała, 

że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno spotkanie na którym zrealizowała dwa tematy 

posiedzeń takie jak: Stan realizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw oraz wyniki 

Spółki WiK w zakresie gospodarki wodno -  kanalizacyjnej za rok 2013 -  straty na wodzie i 

kanalizacji.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, iż komisja w 

okresie między sesyjnym odbyła dwa spotkania, których tematem był: Dzień dziecka, program 

imprez wakacyjnych oraz analiza wykonania budżetu za 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował, iż 

Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia, których tematem była analiza 

wykonania budżetu za 2013 rok.

Ad. 10.

Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:

• pan Antoni Borecki,

• pan Zbigniew Józefiok,

• pani Brygida Labisz ,

• pan Bogdan Ołeksin,

• pani Barbara Osadzin,

• pan Mirosław Potas.

Radna pani Rita Grądalska poprosiła o wykoszenie poboczy przy ul. Parkowej w Rozwadzy.

A d .ll.

Uwagi do interpelacji zgłoszonych na poprzedniej Sesji wniósł pan Stanisław Wenio.

Ad. 12.

Pani Pycyk Wioleta poinformowała, iż mieszkańcy miejscowości Dalnia borykają się z problemem 

niepoprawnej numeracji swoich posesji oraz z brakiem drogi dojazdowej do miejsca zamieszkania.

Pan Michał Kilisz wyjaśnił, iż błędy w numeracji posesji wynikają ze zmiany właściciela 

nieruchomości w latach 90- tych. Wspomniane nieruchomości należały do Państwowego 

Gospodarstwa Rolnego, które zostały sprzedane prywatnym właścicielom.
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Pan Janusz Zając - inwestor ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego Rueda w Januszkowicach 

poinformował, iż jedyną droga dojazdowa do parkingu ośrodka jest drogą polną - nieutwardzoną,

tym poprosił radnych, o usunięcie znaku, aby osoby które wyrażają chęć skorzystania z usług 

Wakeparku mogły swobodnie poruszać się samochodem po drodze gminnej. Ponadto wyraził chęć 

współfinansowania poszerzenia tej drogi.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Stara Część Miasta” pani Eryka Wykop zapytała czy został 

ogłoszony konkurs na remont cząstkowy dróg w Gminie Zdzieszowice. Poprosiła również o 

przycięcie gałęzi drzew, które rosną wzdłuż chodnika na ul. Chrobrego. Ponadto poinformowała, iż 

w stronę promu na ul. Solowni należałoby przyciąć żywopłot oraz załatać dziury w drodze od 

cmentarza do promu.

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych pan Artur Gasz 

poinformował, iż umowa na remont cząstkowy dróg została już zawarta. Prace rozpoczęły się od 

miejsc, na które w zeszłym roku zabrakło środków finansowych.

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz poinformował, iż odnośnie 

przycięcia gałęzi na ul. Chrobrego -  sprawa została skierowana do Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Piastów II” pan Jan Kuska poinformował, iż w dalszym ciągu 

nie został dokonany przegląd progów zwalniających, siatka otaczająca boisko przy ul. Myśliwca 

wymaga przeglądu i naprawy oraz poprosił o postawienie znaku pionowego „miejsce dla 

inwalidów” przy parkingu na ul. Piastów obok sklepu „Antoś”.

Pan Artur Gasz poinformował, iż umowa na zawarcie progów zwalniających została zawarta i 

zostaną na dniach uzupełnione.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła zamknęła obrady XLIX Sesji Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach.

na której postawiony jest znak drogowy „zakaz ruchu” za wyjątkiem mieszkańców. W związku z

Ad. 13.

Protokołowała: 

Malwina Czajka

Monika Wąsik-Kudla
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