
Protokół Nr XV/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 25 listopada 2015 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych 

Obecnych -  14 radnych 

Nieobecny -  pan Karol Kowalski

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1800

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XIV/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 

października 2015 r.

4. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie 

Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia 

za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice,

e) w sprawie opłaty targowej,

f) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego,

g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

h) w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego 

gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,

i) w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych,

j) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z budżetu Gminy Zdzieszowice dla 

niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na 

terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora
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finansów publicznych,

k) w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i 

gimnazjów prowadzonych przez gminę Zdzieszowice,

l) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice, 

ł) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2016

m) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej,

n) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 

nr 1 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12,

o) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w 

Zdzieszowicach przy ul. Chopina 12,

p) w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2032”

r) w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na 

lata 2015-2020”,

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 

Rady.

9. Interpelacje radnych.

10. 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 XV Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad.
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Ad. 3.

Protokół Nr XIV/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2015 r. 

został przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” pan Krzysztof Ważny 

omówił zmiany związane z organizacją wewnętrzną Związku, zmianą Statutu oraz cele i plany na 

najbliższe lata m.in. w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i budowy PSZOK-ów.

Następnie Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek otworzył dyskusję, w której udział wzięli 

m.in.:

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stara Część Miasta pani Eryka Wykop zapytała czy zostanie 

zorganizowana akcja odbioru dużych opon ze sprzętu rolniczego.

Pan Krzysztof Ważny odpowiedział, że przyjrzy się skali problemu.

Radny pan Zbigniew Józefiok zapytał o przybliżony termin uruchomienia PSZOK-u. Dodał 

również, że mieszkańcy skarżą się na zbyt wczesną porę wywozu odpadów, z uwagi na 

towarzyszący temu hałas.

Pan Krzysztof Ważny poinformował, że lokalizacja PSZOK-u jest już ustalona, odbyła się wizja 

lokalna i jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to w 2016r. ruszy jego budowa. Dodał, że odpady 

w ostatnim czasie odbierane były wyjątkowo wcześniej z uwagi na zmianę miejsca składowania 

odpadów przez firmę i ten problem nie powinien się już powtarzać.

Radny pan Józef Wilczek zapytał o możliwość niepobierania co miesiąc opłaty za wywóz odpadów 

od gospodarstw jednoosobowych. To zazwyczaj są starsi ludzie mieszkający samotnie, którzy nie 

wytwarzają dużej ilości odpadów.

Pan Krzysztof Ważny poinformował, że opłata za wywóz liczona jest od ilości zamieszkujący osób

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.
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bez względu na wiek. Zmiana wymagałaby przyjęcia innego systemu np. od zużycia wody lub od 

metrażu mieszkania.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Ad. 5.

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

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XV/110/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015r. została podjęta zgodnie 

z przedłożoną korektą z dnia 25 listopada 2015r. w drodze glosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XV/111/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta 

zgodnie z przedłożoną korektą z dnia 25 listopada 2015r. W drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XV/112/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych została przyjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
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że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XV/113/2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej 

na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich 

wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice została 

przyjęta w drodze głosowania, wynikiem:

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

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XV/114/2015 w sprawie opłaty targowej została przyjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

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

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XV/115/2015 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego została przyjęta w drodze głosowania, wynikiem:

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

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XV/116/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

14głosówza 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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została przyjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisj i w przedmiocie proj ektu uchwały j est pozytywna.

Uchwała Nr XV/117/2015 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od 

podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej została 

przyjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XV/118/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych została przyjęta 

zgodnie z korektą z dnia 25 listopada 2015r. w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

j) Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty pani Joanna Paciorek omówiła projekt 

uchwały w sprawie udzielania i rozlicznaia dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

Uchwała Nr XV/119/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z budżetu Gminy Zdzieszowice dla
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niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie 

gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów 

publicznych została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

k) Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty pani Joanna Paciorek omówiła projekt 

uchwały w sprawie zasad rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

Uchwała Nr XV/119/2015 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zdzieszowice została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że opinia Komisji 

w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XV/121/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXII/248/2013 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Zdzieszowice została przyjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

ł) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek złożył wniosek o uzupełnienie 

zapisu w rozdziale V programu w § 8 pkt 4 o słowo „kultury”. Nowy zapis brzmiałby następująco: 

„ 4) wspieraniem i upowszechnianiem kultury i kultury fizycznej. ”
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Radca prawny pani Elżbieta Mikitów-Pakura poinformowała, że na tym etapie nie można niczego 

w uchwale zmienić, gdyż podlega ona obowiązkowym konsultacjom społecznym i każda zmiana 

w jej treści powinna skutkować poddaniem projektu uchwały pod ponowne konsultacje. Dodała 

również, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby powyższą uchwałę wycofać z porządku obrad, poddać 

konsultacjom wraz zaproponowaną zmianą i podjąć w grudniu. Termin na uchwalenie programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi upływa wprawdzie 30 listopada natomiast jest to 

termin instrukcyjny i Rada może po jego upływie podjąć przedmiotową uchwałę.

Radny pan Józef Wilczek złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poddał pod głosowanie wniosek radnego. Wynik 

głosowania:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XV/122/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej została przyjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Przed podjęciem uchwały Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pan Michał Kilisz 

poinformował, że w projekcie uchwały omyłkowo podano numer lokalu mieszkalnego, zamiast 

numeru 1 powinien być numer 2. Kierownik poprosił o przyjęcie uchwały z wprowadzoną zmianą.
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Uchwała Nr XV/123/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12 została przyjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

że opinia Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XV/124/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 

położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 12 została przyjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XV/125/2015 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2032” została przyjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

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

Komisji w przedmiocie projektu uchwały jest pozytywna.

Uchwała Nr XV/126/2015 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Zdzieszowice na lata 2015-2020” została przyjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw
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O głosów wstrzymujących

Ad.6.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zdzieszowic pani Sybili Zimeiman 

stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek odczytał informację o analizie oświadczeń 

majątkowych dokonanej przez Urząd Skarbowy w Krapkowicach oraz Urząd Skarbowy 

w Strzelcach Opolskich.

Przewodniczący Rady poinformował również o zakończonym postępowaniu nadzorczym wobec 

uchwał Rady Miejskiej w Zdzieszowicach podjętych na Sesji w dniu 30 września 2015r. 

dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. Postępowanie zakończyło się 

stwierdzeniem nieważności niektórych zapisów w uchwałach. Całość dokumentacji radni otrzymali 

drogą elektroniczną.

Pan Edward Paciorek poinformował o zamiarze powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej, wniosek 

w tej sprawie powinien niebawem zostać złożony w biurze rady. Przewodniczący Rady 

podziękował wszystkim za liczny udział w uroczystościach pod pomnikiem w dniu 11 listopada 

2015r. oraz poinformował, że w dniu 27 listopada minie rok od czasu kiedy wszyscy radni złożyli 

ślubowanie i z tej okazji dokonał krótkiego podsumowania rocznej pracy Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach, dziękując wszystkim za dobrą współpracę i zaangażowanie w pracę na rzecz 

Gminy Zdzieszowice.

Ad. 8.

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

międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia, na których sporządziła protokół z kontroli procedury 

i realizacji dofinansowania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji 

służących ochronie powietrza oraz związanych z demontażem elementów zawierających azbest 

oraz zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Gminy 

Zdzieszowice.

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

jedno posiedzenie wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Tematem obrad Komisji 

było zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
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ze Komisja odbyła jedno posiedzenie wspólne z Komisją Spraw Społecznych. Tematem obrad 

Komisji było zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej oraz analiza projektu 

uchwały budżetowej na 2016r.

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Marek Skóra poinformował, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie wyjazdowe do Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach.

Ad. 9.

Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:

- pan Jan Kuska,

- pani Brygida Labisz,

- pan Stanisław Wenio.

Ad. 10.

Radny pan Jan Kuska poprosił o ponowne rozważenie możliwości wprowadzenia znakowania psów 

z uwagi na rosnący problem wałęsających się zwierząt.

Ad. 11.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona pan Rainhard Winkler poprosił o informację 

w sprawie realizacji jego wniosku o wycinkę drzew. Zapytał również o to, jak będzie wyglądała 

sprawa organizacji osiedlowych festynów, w które zaangażowani byli pracownicy świetlicy 

osiedlowej, która została zlikwidowana.

Pan Edward Paciorek poinformował, że w organizację imprez kulturalnych na tym osiedlu 

zaangażowany nadal będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i jemu należy 

zgłaszać wszelkie plany w tym zakresie.

Ad. 12.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XV Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.
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