
Protokół NrII/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 10 grudnia 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. 1700

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr 1/2014 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 

2014 r.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice,

b) w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach,

c) w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach,

d) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach,

e) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach,

f) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach,

g) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,

h) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic,

i) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok,

j) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2015.
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5. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

6. Zakończenie Sesji.

Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia II Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman oraz wszyscy radni serdecznie pogratulowali Panu 

Arturowi Gasz z okazji powołania go na stanowisko Wiceburmistrza Zdzieszowic.

Ad.2.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007 -  2013.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane zmiany do porządku obrad, wynik 

głosowania:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007 -  2013 został wprowadzony do porządku obrad jako 

pkt 4k.

Ad. 3.

Protokół Nr 1/2014 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2014 r. został 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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Ad.4.

a) Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice, została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poprosił wszystkich radnych, o to aby uzupełnili 

składy stałych komisji Rady Miejskiej, a w szczególności skład Komisji Rewizyjnej, do której 

zgłosiło się tylko trzech radnych, przy czym jeden z nich -  pan Zbigniew Józefiok został skreślony 

z listy.

Ponadto zaproponował, aby funkcję członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej pełnił pan Jan 

Kuska, który nie należał do Komitetu Wyborczego Wyborców Zgoda to Przyszłość -  Burmistrza 

Zdzieszowic pani Sybili Zimerman.

Radny pan Jan Kuska wyraził zgodę na pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Pan Zbigniew Józefiok zapytał, jakie są przeszkody prawne w pełnieniu przez niego funkcji członka 

Komisji Rewizyjnej.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska wyjaśniła, iż zgodnie z art. 18a ust. 2 

Wiceprzewodniczący Rady nie może pełnić funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Przewodniczący Rady ponownie zapytał czy są chętni radni do pełnienia funkcji członka Komisji 

Rewizyjnej.

Radny pan Mirosław Hankus zgłosił do udziału w pracach Komisji Rewizyjnej pana Mariana 

Maruszewskiego.
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Radny pan Mariusz Maruszewski wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek ogłosił 5 min przerwy, umożliwiając poszczególnym 

komisjom wybranie spośród siebie przewodniczących komisji.

Radny pan Stanisław Wenio zgłosił kandydaturę pana Piotra Adamskiego na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Radny pan Piotr Adamski wyraził zgodę na kandydowanie.

Nie zgłoszono więcej kandydatur.

Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

e) Radny pan Józef Wilczek zgłosił kandydaturę pani Marii Kampa na funkcję Przewodniczącej 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Radna pani Maria Kampa wyraziła zgodę na kandydowanie.

Nie zgłoszono więcej kandydatur.

Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego 

i Budżetu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący
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f) Radny pan Mirosław Hankus zgłosił kandydaturę pana Józefa Wilczek na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Radny pan Józef Wilczek wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

g) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zaproponował, aby w projekcie uchwały w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach dodać pkt, w którym wskaźnik procentowy od półtorakrotności kwoty 

bazowej określonej w ustawie budżetowej dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wynosiłby 

55%.

Radny pan Piotr Adamski zaproponował, aby w § 3 ust. 1 zamiast pkt „pozostałych radnych”, gdzie 

wskaźnik procentowy od półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej wynosi 

40% zamienić na „radnych będących członkami dwóch komisji”, a następnie dodać pkt „radnych 

będących członkami jednej komisji”, przy czym wskaźnik o którym mowa wyżej wyniósłby 34%.

Radny pail Jan Kuska zaproponował, aby również wyróżnić pozostałych członków Komisji 

Rewizyjnej wskaźnikiem procentowym o wysokości 45%.

Radna pani Brygida Labisz zaproponowała, aby wysokość wskaźników procentowych diet zostawić 

na poziomie obowiązującym dotychczas.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poddał pod głosowanie wniosek radnej pani Brygidy 

Labisz, jako najdalej idący, aby wysokość wskaźników procentowych ustalających wysokość diet 

dla radnych pozostawić bez zmian, wynik głosowania:
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13 głosów za 

1 głos przeciw 

1 głos wstrzymujący

Wynik głosowania spowodował, iż pozostałe wnioski zostały odrzucone.

Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

h) Przewodniczący Rady zaproponował, aby wynagrodzenie pani Burmistrz było na poziomie 

wynagrodzenia poprzedniego Burmistrza.

Uchwała Nr 11/10/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic, została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

i) Skarbnik Gminy pani Zdzisława wyjaśniła korektę do uchwały w sprawie dokonania zmian 

budżetu na 2014 rok.

Uchwała Nr 11/11/2014 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok, została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

j) Pracownik Referatu Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych pan Piotr Lebok omówił 

Program Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz przedstawił jakie organizacje 

z tego programu korzystały w 2014 roku.
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Uchwała Nr 11/12/2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2015, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

k) Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, iż konieczność podjęcia uchwały 

wynika z tego, iż w harmonogramie rzeczowo -  finansowym projektu - wydatki zaplanowane na 

rok 2014 nie zostaną w pełni poniesione przez Aglomerację Opolską, a cześć z tych wydatków 

zostanie przeniesiona na 2015 rok. Przesunięcia wynikają z wydłużonego czasu opracowywania 

dokumentów przez wykonawców. W konsekwencji powyższe zmiany oznaczają dla gminy 

zmniejszenie udziałów, co wiąże się z ponoszeniem niższych kosztów.

Uchwała Nr 11/13/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007 -  2013, została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw

1 0 głosów wstrzymujących

Ad. 5:

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poprosił o dotrzymanie terminu złożenia oświadczeń 

majątkowych przez radnych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Ustne wnioski zgłoszone na sesji przez radnych i przewodniczących organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych Gminy stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady II Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.
Protokołowała:

Malwina Czajka
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Ustne Wnioski zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 10 grudnia 2014 r.

Pan Stanisław Wenio (2 J) 5u/-%~ /^YA  
's&óĄ1. Poprosił o przywrócenie dyżurów aptek w Gminie Zdzieszowice. - * $

2. Poprosił o zajęcie się sprawą wywozu nieczystości, która są gromadzone przez 

przedsiębiorców na terenie od małego przejazdu do dużego przejazdu w Zdzieszowicach.-

3. Wyraził chęć udziału w pracach komisji Spraw Społecznych.

Pani Brygida Labisz

1. Poprosiła o uprzątniecie stłuczonego szkła z tablic informacyjnych przy ul. K. Miarki 

w Starej Części Miasta.

2. Zgłosiła w imieniu mieszkańców ulic: Pokoju, Myśliwca i Chrobrego , iż kontenery 

zawierające popiół nie zostały odebrane ze wszystkich posesji.

Pan Jan Kuska

1. Poprosił, aby uczulić Straż Miejską na smog w Zdzieszowicach w okolicach dużego 

przejazdu. -

2. Zgłosił, iż na nowo wybudowanej drodze w Zdzieszowicach w kierunku miejscowości

Rozwadza na wysokości działki nr 13 przy ul. Myśliwca po drugiej stronie drogi ta s z y  się 

kostka brukowa i jest wrzucana do rowu. -  ~

3. Zgłosił, iż przy ul. Myśliwca na wysokości bloku nr 10, 14 i nr 22 znajdują się braki progów 

zwalniających oraz dziury po tych progach. -  Jtfl. fo t?  -

Pani Krystyna Zielińska

1. Poprosiła, aby zmienić zasady umowy pomiędzy Urzędem Miejskim a Spółką WiK

uzasadniając, iż przez cały rok interweniowała w sprawie otrzymania zlecenia na sprzątanie

i koszenie przy placu zabaw na ul. Piastów za blokiem nr 1, którego nie uzyskała.
liłefdsrvY  ?  7!

Pan Józef Kaletta - -  w u / C ^ a c .

1. Poprosił o regulacje pokryw studzienek kanalizacyjnych na ul. Zdzieszowickiej 

w miejscowości Krępna (droga nr 423), gdyż powyższy problem był zgłaszany w miesiącu

„ £ fi, fon " PciJjptewrześniu.




