
Protokół Nr LI/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 28 sierpnia 2014 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. 1740

Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Wnioski o zmianę porządku obrad.

3) Przyjęcie Protokołu Nr L/2014 Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2014 r.

4) Informacja o realizacji budowy kanalizacji w sołectwie Januszkowice.

5) Informacja o działalności klubów sportowych w gminie - osiągnięcia poszczególnych 

klubów, w tym młodzieżowych oraz wykorzystanie dotacji przez poszczególne kluby.

6) Wykorzystanie innych obiektów sportowych - Kąpielisko Miejskie, boiska w gminie, Hala 

Sportowa, kino.

7) Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

8) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice,

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób 

objętych programem wieloletnim „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w 

formie pieniężnej,

c) w sprawie nieodpłatnego przekazania utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin 

tworzących Aglomerację Opolską na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,

d) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r,

e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
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f) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych,

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki 

oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice,

h) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do „Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej 

100.000,00 zł,

i) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych położonych w Rozwadzy przy 

ulicy Szkolnej na rzecz ich najemców,

j) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Zdzieszowicach,

k) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w 

Zdzieszowicach.

9) Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic.

10) Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Przewodnicząca Rady.

11) Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym -  przewodniczący komisji 

stałych.

12) Interpelacje radnych.

13) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji.

14) Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

15) Zakończenie Sesji.

Ad. 1.

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

w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad. 2.

Wiceprzewodniczący Rady pan Mirosław Potas wnioskował o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Zdzieszowicach 

(pkt. j) oraz zaproponował, aby tę nieruchomość przekształcić na działki budowlane.

Radny pan Edward Paciorek poinformował, iż w/w działka ma obszar 24 arów, posiada dostęp do
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wszystkich mediów oraz drogi dojazdowe, a po przekształceniu na działki budowlane - Gmina 

Zdzieszowice otrzyma za nią sumę o wiele wyższą niż w obecnej sytuacji.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Wiesław Paliwoda 

wyjaśnił, iż teren ten można by było przekształcić na trzy działki pod warunkiem poszerzenia drogi 

o ok. 1,5 m, co wiąże się z wykupieniem od właścicieli działki położonej obok gruntu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek pana Mirosława Potas.

9 głosów za 

3 głosy przeciw 

3 głosy wstrzymujące

Uchwała została zdjęta z porządku obrad.

Ad. 3.

Protokół Nr L/2014 Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. został przyjęty w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 4.

Prezes „Wodociągi i Kanalizacja” pani Izabela Bielka poinformowała, że w dniu 1 sierpnia 2014 

roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 

obecności Pani Sybili Zimerman -  osoby pełniącej funkcje Burmistrza Zdzieszowic podpisała 

umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Januszkowice.

Ad. 5.

Pracownik Referatu Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych pan Piotr Lebok omówił 

działalność klubów sportowych w Gminie, ich osiągnięcia oraz wykorzystane dotacje zgodnie z 

przedłożonym materiałem z dnia 18 sierpnia 2014 r., materiał stanowi załącznik do protokołu.
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Prezes klubu „Ruch Zdzieszowice” pan Krystian Chmiel krótko scharakteryzował działalność 

klubu, informując m.in. o awansie drużyny do II ligi w 2010 roku, o strategicznym wsparciu 

finansowym Urzędu Miasta , o spadku klubu w bieżącym roku do III ligi w związku ze zmianą 

reformy PZP. Ponadto przedstawił jak wyglądało wsparcie finansowe klubu w latach 2010-2014.

Prezes klubu Stowarzyszenie Miłośników wychowania poprzez Sport i Rekreację „Koksownik” 

Zdzieszowic pan Jarosław Dresler przedstawił działalność klubu, a zarazem trudności w realizacji 

działań.

Prezes klubu LKS Victoria pan Norbert Lepich scharakteryzował działalność klubu. Ponadto 

zwrócił się z prośbą o remont instalacji elektrycznej, schodów oraz elewacji obiektu sportowego.

Prezes klubu „Górnik Januszkowice” pan Artur Kuik przedstawił działalność i osiągnięcia klubu 

oraz wykorzystanie środków. Zwrócił się o niezwłoczny remont budynku szatni. Pisma w tej 

sprawie przedłożył Przewodniczącej Rady oraz pani Burmistrz.

Prezes klubu „Korona Krępna” pan Krzysztof Moszek omówił osiągnięcia klubu oraz poprosił o 

weryfikację posiadanych pomieszczeń i dostosowanie ich do użytkowania dla drużyn.

Radny pan Edward Paciorek poruszył problem dostępności hali sportowej w zimie dla klubów 

sportowych.

Pan Krysztof Moszek zwrócił się z zapytaniem dlaczego gmina nie może pokrywać rachunków za 

energię elektryczną, tak jak to jest w przypadku jednostek OSP.

Ad.6.

Dyrektor MGOKSiR pan Edward Szymainda omówił wykorzystanie obiektów sportowych w 

Gminie Zdzieszowice zgodnie z przedłożonym materiałem z dnia 18 sierpnia 2014 roku. Materiał 

stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto poinformował, iż kluby co raz rzadziej korzystają z treningów na hali, gdyż cena za 

wynajęcie wynosi 45 zł + VAT za 1 h. Natomiast za wynajęcie sali gimnastycznej należy zapłacić 

20 -  25 zł/h.

Radny pan Edward Paciorek zaproponował, aby każdemu klubowi w sezonie zimowym wydzielić
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określoną liczbę godzin, i ustalić przykładowo stawkę 5 zł/h.

Pan Artur Kuik zaproponował, aby zorganizować spotkanie na którym każdy z klubów mógłby 

przedstawić swoje problemy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, aby kluby zaproponowały odrębny termin posiedzenia na 

którym radni wysłuchają ich problemów, gdyż Sesja Rady Miejskiej tego nie rozwiąże.

Pan Artur Kuik wyjaśnił, iż problem leży po stronie ściśle określonych wytycznych, na które należy 

przeznaczyć środki finansowe z konkursu.

Burmistrz pani Sybila Zimerman, poinformowała, iż dotacje, które Gmina udziela poszczególnym 

klubom są ściśle regulowane przepisami prawnymi

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

Ad. 7.

Kierownik Referatu Budżetowo -  Finansowego pani Jolanta Śledź omówiła wykonanie budżetu za I 

półrocze 2014 r zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem w dniu 8 sierpnia 2014 roku.

Ad. 8.

a) Sekratarz Gminy pani Brygida Bukowińska wyjaśniła zmiany do Uchwały w sprawie zmiany 

statutu Gminy Zdzieszowice, zgodnie z przedłożonym uzasadnieniem.

Radna pani Halina Ciż zapytała czy budynek Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola w 

Rozwadzy, który został przekazany do Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w 

Zdzieszowicach przynależy do Oświaty czy do Gminy..

Sekratarz Gminy wyjaśniła, iż Oddział Zamiejscowego Publicznego Przedszkola w Rozwadzy nie 

został jeszcze zlikwidowany, w związku z tym przynależy do PP nr 2 w Zdzieszowicach.

Burmistrz Zdzieszowic dodała, iż taki stan prawny będzie obowiązywał do końca bieżącego roku. 

Uchwała Nr LI/398/2014 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:
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15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Kierownik MGOPS pani Renata Nachtygal wyjaśniła, iż zmiana dokonana w uchwale umożliwia 

zakup nie tylko posiłku, ale i żywności, co umożliwia dotarcie z pomocą do szerszego grona 

potrzebujących. Zakup żywności jest bardziej ekonomiczny i pozwała na przygotowanie posiłku dla 

całego gospodarstwa domowego.

Uchwała Nr LI/3 99/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób 

objętych programem wieloletnim „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie 

pieniężnej,została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Uchwała Nr LI/400/2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania utrzymania (hostingu) witryny 

internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Uchwała Nr LIMO 1/2014 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r, została podjęta w 

drodze głosowania, wynikiem:

9 głosów za 

5 głosów przeciw 

1 głos wstrzymujący
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e) Uchwała Nr LI/402/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta w 

drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za 

3 głosy przeciw 

0 głosów wstrzymujących

f) Radca Prawny pan Tomasz Surma wyjaśnił, iż należy uchylić uchwałę w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z dnia 26 czerwca 2014 roku, gdyż Wojewoda 

wszczął postępowanie nadzorcze wobec uchwały, wyjaśniając, iż zapis w §4 Uchwała wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia je j ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 

mocą obowiązująca od 1 września 2014 r. jest nieprawidłowy, uchwała ta nie jest aktem prawa 

miejscowego i nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Uchwała Nr LI/403/2014 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

g) Radca Prawny pan Tomasz Surma wyjaśnił, iż konieczność zmiany Uchwały L/388/2014 z dnia 

26 czerwca 2014 roku wynika ze zbyt nieprecyzyjnego zapisu w §5 ust 1 pkt 5, który brzmi „w 

innych przypadkach losowych”. Zapis zmieniono na „w szczególności wskutek wystąpienia klęski 

żywiołowej, bądź nadzwyczajnego pogorszenia się sytuacji życiowej rodziny dziecka 

uczęszczającego do przedszkola”.

Uchwała Nr LI/404/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i 

opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice, została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za
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O głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

h) Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż ze środków finansowych Gminy 

Zdzieszowice został wybudowany odcinek kanalizacji przy posesji na ul. Fabrycznej w 

Zdzieszowicach, co w obecnej chwili należy do środków trwałych Gminy. W związku z 

powyższym przedmiotowy środek powinien zostać przekazany Spółce WiK.

Uchwała Nr LI/405/2014 w sprawie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do 

„Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wkładu niepieniężnego 

(aportu) o wartości przekraczającej 100.000,00 zł, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

i) Uchwała Nr LI/406/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych położonych 

w Rozwadzy przy ulicy Szkolnej na rzecz ich najemców została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

j juchy lony

kjUchwała Nr LI/407/2014 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych położonych w Zdzieszowicach, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 9.

8



Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym złożyła -  pełniąca obowiązki Burmistrza 

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

Ad. 10.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła złożyła sprawozdanie z prac w okresie 

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

uczestnictwie w trzech spotkaniach konsultacyjnych dotyczących strategii rozwoju powiatu 

krapkowickiego na rok 2014-2020, o udziale w uroczystościach zakończenia roku szkolnego, o 

uczestnictwie w otwarciu ośrodka Rueda w Januszkowciach, o udziale w obchodach 90-lecia OSP 

w Januszkowicach i w festynie charytatywnym zorganizowanym przez Samorządu Kościuszki -  

Korfantego.

Ad. 11.

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

międzysesyjnym nie odbyła żadnego spotkania.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo -  Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała, że 

komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenie. Tematem pierwszego spotkania był 

stan przyłączy kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza i Krępna. Natomiast tematem drugiego 

posiedzenia był przegląd placów zabaw w mieście i na wsi.

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

okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia, których tematem było m.in. : sprawozdanie z 

realizacji zadań związanych z zamknięciem Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 6 

i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy oraz przygotowanie placówek oświatowych do 

nowego roku szkolnego 2014/2015.

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

komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, którego tematem był m.in. stan 

realizacji zadań WiK oraz informacje o realizacji przyłączy kanalizacyjnych sołectw Rozwadza i 

Krępna.

Ad. 12.

Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
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• pan Antoni Borecki

• pani Rita Grądalska,

• pan Zbigniew Józefiok,

• pan Jerzy Klama

• pani Brygida Labisz,

• pan Bogdan Oleksin,

• pan Stanisław Wenio.

Ad. 13.

Do odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji nie wniesiono uwag.

Ad. 14.

Radny pan Stanisław Wenio zwrócił się z prośba do pani prezes WiK o uprzątnięcie śliwek 

mirabelek i pestek, które leżą na asfalcie z tyłu bloku nr 9 na Piastów I.

Prezes WiK pani Izabela Bielka poinformowała, iż te śliwki są sprzątane co drugi dzień. W 

kolejnym dniu również zostaną uprzątnięte.

Radny pan Edward Paciorek poinformował, iż na ul. Prusa są zarośnięte chodniki, które należałoby 

odchwaścić.

Radna pani Halina Ciż poprosiła, aby przykręcić śruby w urządzeniach do ćwiczeń w Parku 

Miejskim.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła zwróciła się z ponowną prośbą o zgodę na 

zamieszczenie tablicy pamiątkowej wewnątrz Urzędu dla Sp. Pana Dietera Przewdzinga.

Wynik głosowania:

11 głosów za

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta odczytał i złożył pisemny wniosek.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II pan Jan Kuska poinformował, że podczas remontów 

cząstkowych dróg 1,5 miesiąca temu wycięto dwie dziury, które załatano dopiero przed Sesją.
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Sołtys wsi Krępna zapytał panią Burmistrz kiedy ma nastąpić zamknięcie drogi 423 w Krępnej w 

związku z awarią.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybiila Zimerman, poinformowała, iż na dzień dzisiejszy wyznaczono 

tylko trasę ewentualnego objazdu. Ponadto poinformowała, iż zmienił się system pracy Straży 

Miejskiej, która od trzech dni patroluje Gminę na rowerach.

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

Zdzieszowicach.

Protokołowała:

Malwina Czajka

Ad. 15.

PRZEW<

Monika
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