
Protokół Nr XXIX/2012 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 27 listopada 2012 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.1900-

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 października 2012r.

4. Sport w mieście -  MKS Ruch Zdzieszowice, sprawozdanie z działalności, utrzymanie klubu 

i stadionu miejskiego.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic,

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

c) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

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

e) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego,

f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A 

położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18,

g) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

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

7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Zastępca Burmistrza Zdzieszowic.

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

komisji stałych.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie Sesji.



A d.l.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla dokonała otwarcia XXIX Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2.

Zastępca Burmistrza Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wprowadzenie do porządku 

obrad dwóch projektów uchwał:

- w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach,

- w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.

Zmiana porządku obrad została przyjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.3.

Protokół Nr XXVII/2012 Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2012r. został przyjęty 

w drodze glosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla poinformowała, że pomimo, iż porządek obrad 

tego nie przewiduje, odda głos Komendantowi Powiatowemu Policji panu Przemysławowi 

Unickiemu, który chciałby wyjaśnić kilka spraw związanych z planowaną likwidacją zespołu 

dyżurnych w Komisariacie Policji w Zdzieszowicach.

Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach pan Przemysław Ilnicki poinformował, 

że powodem likwidacji zespołu dyżurnych w Zdzieszowicach są braki kadrowe tj. 17 wakatów. 

Komendant przedstawił materiały zawierające statystyki wszczętych postępowań przez Komendę 

Powiatową Policji oraz Komisariat w Zdzieszowicach. Statystyki pokazują, że jeśli chodzi 

o przestępstwa i wykroczenia tendencja jest w Zdzieszowicach spadkowa. Komendant przedstawił
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schemat organizacyjny Komisariatu Policji w Zdzieszowicach. Zadania likwidowanego zespołu 

dyżurnych zostaną przejęte przez zespół dyżurnych w Komendzie Powiatowej Policji 

w Krapkowicach. Komendant zapewnił, że mieszkańcy w żaden sposób nie odczują 

wprowadzonych zmian.

Radna pani Rita Grądalska zapytała czy zabezpieczanie imprez kulturalnych przez policję odbywa 

się odpłatnie.

Komendant poinformował, że w ramach dodatkowych patroli są zabezpieczane różnego rodzaju 

imprezy, co jest finansowane głównie ze środków przekazywanych przez samorządy.

Pani Rita Grądalska stwierdziła, że po imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych 

w Rozwadzy mają miejsce liczne dewastacje, gdyż w tym czasie nie ma żadnych patroli, pomimo 

tego, że informacja o planowanych koncertach, festynach itp. zgłaszana jest policji dużo wcześniej.

Pan Stanisław Wenio zapytał czy Komendant dopuszcza możliwość przywrócenia zespołu 

dyżurnych do Zdzieszowic. Radny zapytał również o monitoring.

Komendant stwierdził, że stanowiska dyżurnych mogą być lepiej wykorzystane, żadna decyzja nie 

jest nieodwołalna, jak zajdzie potrzeba utworzenia zespołu dyżurnych w Zdzieszowicach to taka 

decyzja zostanie podjęta. Monitoring byłby pomocny, gdyby był rejestrowany.

Pan Piotr Adamski zapytał z czego wynikają wakaty w policji, z braku chętnych czy może braku 

kwalifikacji.

Pan Edward Paciorek stwierdził, że Policji zawsze brakowało ludzi, wakaty były zawsze stąd 

pytanie czy one rzeczywiście istnieją czy wynikają z nieaktualnej struktury organizacyjnej.

Komendant poinformował, że w powiecie krapkowickim nie ma chętnych do pracy w policji, 

a 80% kandydatów nie przechodzi testów psychologicznych.

Ad.4.

Prezes Zarządu MKS „RUCH” Zdzieszowice pan Robert Barton omówił przedłożone radnym 

materiały dotyczące wykorzystania środków finansowych na działalność Klubu.
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Radny pan Antoni Borecki zapytał czy Prezes otrzymuje jakieś funkcyjne i czy były prezes 

otrzymywał jakieś funkcyjne. Ponadto zapytał czy zawodnicy Ruchu to amatorzy czy zawodowcy. 

Radny zwrócił się też z pytaniem czego dotyczy pozycja w budżecie na rok 2013 w wysokości 

915.000 zł na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice.

Pan Robert Barton poinformował, że nigdy nie pobierał żadnych pieniędzy z Klubu, jego praca jest 

pracą wyłącznie społeczną. Klub nie finansuje również żadnych delegacji czy też rozmów 

telefonicznych. Dodał, że jego poprzednik również nie pobierał żadnych pieniędzy. Pan Robert 

Barton stwierdził, że zawodnicy Ruchu nie są zawodowcami, bo gdyby byli, to Klub musiałby im 

płacić pieniądze, z których mogliby się utrzymać.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że środki te (ponad 900.000 zł) zostały 

zaplanowane w projekcie budżetu na 2013r. i będą jak co roku przyznawane w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

Radny pan Bogdan Oleksin stwierdził, że Gminy nie stać na tą ligę a oglądalność meczy jest bardzo 

mała.

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

Szymainda omówił koszty utrzymania stadionu miejskiego.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy.

Ad.5.

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz odczytał skargę na działalność 

Burmistrza Zdzieszowic oraz protokół Komisji Rewizyjnej z badania zasadności skargi.

Pan Edward Paciorek zapytał dlaczego Rada ma rozpatrywać skargę na Burmistrza, zapytał czy 

pismo jest zatytułowane „skarga” czy też nie.

Radna pani Halina Ciż zapytała jak Rada może rozpatrywać skargę skoro nie wszystkie kwestie 

zostały prze Komisję wyjaśnione. Ponadto dodała, że to nie jest skarga na Burmistrza tylko na 

zaniedbania Urzędu.
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Radny pan Piotr Adamski stwierdził, że to właśnie Burmistrz jako kierownik Urzędu odpowiada za 

te sprawy.

Głos zabrała Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska, która poinformowała, że tytuł pisma nie 

świadczy o jego treści. Skarżący nie musi zatytułować swojego pisma „skarga” żeby mogło być ono 

uznane za skargę. Wystarczy, że w piśmie strona wyraża niezadowolenie z dotychczasowej 

realizacji jakiś zadań, a w szczególności, zgodnie z art. 227 Kpa z nienależytego wykonywania 

zadań przez właściwe organy albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów 

skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Za wszystkie sprawy, 

z których niezadowolony jest skarżący odpowiada Burmistrz Zdzieszowic, dlatego też skarga musi 

być rozpatrzona na Burmistrza Zdzieszowic. Sekretarz dodała, że skarga w części dotyczącej 

usunięcia kładki w pobliżu posesji skarżącego podczas prac melioracyjnych w 201 lr. została 

zgodnie z właściwością przekazana do rozpatrzenia Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Opolu.

Uchwała Nr XXIX/222/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic 

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za 

0 głosów przeciw 

2 głosy wstrzymujące

b) Uchwała Nr XXIX/223/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Uchwała Nr XXIX/224/2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymuj ących

d) Uchwała Nr XXIX/225/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
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transportowych została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

e) Uchwała Nr XXIX/226/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku 

rolnego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące

f) Uchwała Nr XXIX/227/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zdzieszowicach przy ul. Chopina 18 została podjęta 

w drodze glosowania, wynikiem:

11 głosów za 

4 glosy przeciw 

0 głosów wstrzymujących

g) Uchwała Nr XXIX/228/2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2013 została podjęta w drodze glosowania, wynikiem:

15 głosów za

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

h) Uchwała Nr XXIX/229/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

i) Uchwała Nr XXIX/230/2012 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r. została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za
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O głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 7.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym Zastępcy Burmistrza Zdzieszowic pani 

Sybili Zimerman stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla w swoim sprawozdaniu z działalności w okresie 

międzysesyjnym poinformowała m.in. o udziale w podróży studyjnej zorganizowanej przez 

Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia Kraina Św. Anny pt. „Lepszy przykład niż wykład” oraz 

udziale w konferencjach dotyczących realizacji małych projektów w 2013r.

Przewodnicząca Rady poinformowała o otrzymaniu sporządzonych przez Komisję 

Inwentaryzacyjną spisów i kart inwentaryzacyjnych dla nieruchomości położonych w sołectwie 

Januszkowice, Rozwadza i Krępna.

Pani Monika Wąsik-Kudla odczytała informację złożoną przez Burmistrza Zdzieszowic o objęciu 

nowych udziałów przez Spółkę w postaci kolektora głównego kanalizacji sanitarnej o łącznej 

wartości 571.000 zł.

Ad. 8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformował, że Komisja odbyła 3 

posiedzenia, na których rozpatrywała skargę na Burmistrza Zdzieszowic oraz analizowała projekt 

budżetu na 2013r.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała, 

że Komisja odbyła 2 posiedzenia, na których omawiała wykonanie budżetu za I półrocze 2012r. 

w aspekcie wykonanych zadań gospodarczych oraz analizowała projekt budżetu na 2013r.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, że Komisja 

odbyła 2 posiedzenia, na których omawiała sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach oraz projekt budżetu na 2013r.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował, 

że Komisja odbyła 1 posiedzenie, na którym pracowała nad projektem budżetu na rok 2013.

Ad.9.

Interpelacje pisemne złożyli następujący radni:

- pan Bogdan Oleksin,

- pan Antoni Borecki,

- pani Monika Wąsik-Kudla,

- pani Brygida Labisz,

- pan Stanisław Wenio,

- pan Jerzy Klama,

- pan Mirosław Potas.

Ad. 10.

Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje i wnioski radni nie wnieśli uwag.

Ad. 11.

Radny pan Edward Paciorek stwierdził, że uczniowie Gimnazjum w związku ze Świętem 

Niepodległości przygotowali wieczornicę, na którą wszyscy radni zostali zaproszeni ale niestety 

nikogo nie było, ogólnie frekwencja była bardzo niska, również pod Pomnikiem radni nie dopisali.

Radny pan Mirosław Potas stwierdził, że obchody Święta Niepodległości w Zdzieszowicach zostały 

bardzo źle zorganizowane przez MGOKSiR, pochód nie był przygotowany nie wiadomo było gdzie 

się zaczyna, gdzie stanąć, ogólnie panował organizacyjny nieład.

Pani Monika Wąsik-Kudla stwierdziła, że obchody Święta Niepodległości były dobrze 

zorganizowane, tak samo jak co roku.

Radna pani Brygida Labisz poprosiła, aby wystąpić do powiatu o wysprzątanie ulicy Chrobrego 

z opadłych liści.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta poinformował, że jakieś pół roku temu składał wniosek 

dotyczący diet sołtysów i sprawa nie jest załatwiona do dziś. Ponadto sołtys poprosił, aby 

przyjrzeć się sprawie budowy remizy w Krępnej, gdyż w dalszym ciągu nie można z niej korzystać.
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Ponadto sołtys stwierdził, że w świetlicy w Krępnej prowadzony jest remont, o który nikt nie prosił 

a jednak Urząd znalazł na niego pieniądze.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poinformowała, że prace remontowe w świetlicy 

prowadzone są systemem gospodarczym.

Przewodnicząca Rady poprosiła o doprecyzowanie przez pana Józefa Kalettę wniosku dotyczącego 

diet sołtysów.

Pan Józef Kaletta wniósł, aby nie potrącać sołtysom diety za nieobecność na komisjach i sesjach, 

wzorem miasta Nysa, gdzie funkcjonuje taka uchwała i nie została ona uchylona. Uchwała 

sporządzona przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach została błędnie sformułowana, więc Sołtys 

zaproponował, aby po prostu przepisać tę z Nysy.

Sekretarz Gminy pani Brygida Bukowińska poinformowała, że Uchwała została przygotowana 

zgodnie z wnioskiem, została uchylona a uzasadnienie Wojewody Opolskiego zostało wszystkim 

radnym i sołtysom dostarczone. Dla Urzędu Miejskiego sprawa jest zamknięta, natomiast jeśli 

Sołtys uważa, że uchwała powinna być sformułowana inaczej, to może poprzez radnego wnieść 

odpowiedni projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zamknęła obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

Ad.12.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Monika Wąsik-Kudla
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Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym 
/ od dnia 26.X- 27.XI.2022 r.

1) 7.XI -  podpisanie aktu notarialnego -  sprzedaż mieszkania komunalnego
2) 7.XI - podpisanie aktu notarialnego -  przekazanie dla WiK kolektora kanalizacji sanitarnej 

łączącego Zdzieszowice i Rozwadzę
3) 9.XI -  udział w posiedzeniu związku Międzygminnego Czysty Region -  tematem 

posiedzenia były spr. związane z wejściem w życie nowej ustawy tzw. śmieciowej
4) 11 .XI- złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańca Śląskiego
5) 19.XI- na zaproszenie związków zawodowych działających przy Arcelor MiTTal w 

Zdzieszowicach brałam udział w spotkaniu z pracownikami zakładu oraz mieszkańcami 
gminy nt. sytuacji w zakładzie

6) 20.XI -  udział w posiedzeniu związku Międzygminnego Czysty Region -  tematem 
posiedzenia były spr. związane z wejściem w życie nowej ustawy tzw. śmieciowej- był 
omawiany projekt regulaminu w sprawie utrzymania czystości w gminach

7) 21 .XI- brałam udział w organizowanym przez Samorząd Mieszkańców Stare Osiedle oraz 
SP Nr 2 wieczorze Seniora, jest to impreza tradycyjnie organizowana w m-cu listopadzie

8) 26.XI brałam udział w spotkaniu z udziałem Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska 
organizowanym przez marszałka Województwa Opolskiego. Tematem spotkania było 
omówienie zagadnień związanych z problemem depopulacji w naszym województwie oraz 
programem Specjalnej Strefy Demograficznej

Z-CA BU

mgr Symla Zimerman


