
Protokół Nr LV/2018 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 8 sierpnia 2018r.

Stan ewidencyjny -15 radnych 

Obecnych -  11 radnych 

Nieobecny -  pani Klaudia Kazik 

pani Brygida Labisz 

pan Witold Mikitiuk 

pan Stanisław Wenio

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. 

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1615

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr LIV/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 

czerwca 2018r.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018r.,

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego,

c) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych,

d) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy Zdzieszowice,

e) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Zdzieszowice oraz przekazania go do organu 

regulacyjnego,

f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zdzieszowicach,

g) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Zdzieszowice na lata 2018-2021”,

h) w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i nadania jej „statutu”,
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i) w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.

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

6. Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym -  Przewodniczący Rady.

7. Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym -  Przewodniczący stałych Komisji 

Rady.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.

10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

11. Zakończenie sesji.

Ad.l.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia LV Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych a więc obrady są prawomocne.

Ad.2.;

Nie zgłoszono wniosku o zmianę porządku obrad.

Ad.3.

Protokół Nr LIV/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 czerwca 2018r. został przyjęty 

w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

a) Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła projekt uchwały w sprawie dokonania 

zmian budżetu na 2018r.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LV/364/2018 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018r. została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

11 głosów za

2



O głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Uchwała Nr LV/365/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Opolskiego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

11 głos za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LV/366/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LV/367/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Sekretarz Gminy Zdzieszowice pani Brygida Bukowińska poinformowała o wprowadzonych 

zmianach do projektu uchwały, zgodnie z korektą z dnia 8 sierpnia 2018r.

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

jest pozytywna.
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Uchwała Nr LV/368/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zdzieszowice oraz przekazania go do 

organu regulacyjnego zgodnie z przedstawioną korektą została podjęta w drodze głosowania, 

wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

f )

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna pani Rita Grądalska zapytała z jakim przeznaczeniem nabywana jest działka, o której mowa 

w projekcie uchwały.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że najprawdopodobniej pod budowę 

parkingu.

Uchwała Nr LV/369/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

w Zdzieszowicach, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

g) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr LV/370/2018 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla 

Gminy Zdzieszowice na lata 2018-2021”, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr LW371/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej „statutu” została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

i)
Uchwała Nr LV/372/2018 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 5.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman złożyła sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym. Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, że w okresie między sesyjnym 

przebywał na urlopie.

Ad.7.

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

posiedzenie, którego tematem była kontrola zadania: „Zagospodarowanie terenu na działce 2 126/5 

obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach.”

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

że Komisja odbyła jedno posiedzenie wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
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na którym opiniowała projekty uchwał na sesję.

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

jedno posiedzenie, na którym opiniowała projekty uchwał na sesję oraz zapoznała się z analizą 

nakładów i potrzeb na utrzymanie małej architektury.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, na którym 

zaopiniowała projekty uchwał na sesję.

Ad 8.

Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożył radny pan Zbigniew Józefiok.

Ad.9.

Do udzielonych odpowiedzi radni nie wnieśli uwag.

Ad. 10.

Radny pan Piotr Adamski poinformował o ponownie powstałym dzikim wysypisku przy garażach 

na ul. Fabrycznej.

Burmistrz Zdzieszowic poinformowała, że wysypisko zostanie zlikwidowane, nie mniej jednak to 

każdorazowo pociąga za sobą znaczne koszty.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zwrócił się z prośbą o przeniesienie miernika prędkości 

znajdującego się przy rondzie na ul. Góry Św. Anny w bardziej zasadne miejsce.

Ad. 11.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

zamknął obrady LV Sesji Rady Miejskiej
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