
Protokół Nr XXXVIII/2013 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 16 lipca 2013 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych

Obecnych -  12 radnych

Nieobecni:

pani Brygida Labisz

pan Edward Paciorek

pan Stanisław Wenio

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz 1530 do godz.1630

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

w trybie bezprzetargowym,

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Zdzieszowice,

c) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,

d) w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

w Zdzieszowicach na lata 2014-2018

e) w sprawie przekazania skargi według właściwości,

f) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.

4. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic.

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

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

komisji stałych.

7. Interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji.

9. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

10. Zakończenie Sesji.



Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla dokonała otwarcia X X X V III Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poprosiła o wniesienie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zdzieszowice.

Ponadto poprosiła aby nanieść poprawkę w otrzymanym projekcie uchwały, polegającą na zmianie 

daty obowiązywania taryfy „od 13.08.2013r.” zamiast „od 14.08.2013r.”

W drodze glosowania, wynikiem:

13 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

przyjęto zmiany do porządku obrad.

Ad. 3.

a) Uchwała Nr XXXVIII/285/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas 

dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym została podjęta w drodze głosowania wynikiem:

12 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

c) Uchwała Nr XXXVIII/287/2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 

Opolskiego w Opolu została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

Ad.l.

2



11 głosów za

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Uchwała Nr XXXV III/288/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Zdzieszowicach na lata 2014-2018 została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Uchwała Nr XXXV III/289/2013 w sprawie przekazania skargi według właściwości została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

f) Uchwała Nr XXXV III/290/2013 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r. została podjęta 

zgodnie z korektą z dnia 16 lipca 2013r. w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

g) Uchwała Nr XXXV III/291/2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie 

gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

3



Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing złożył sprawozdanie z prac w okresie 

międzysesyjnym, w którym poinformował m.in. o spotkaniu z Prezesem Bilpol w sprawie naprawy 

urządzeń zabawowych w Krępnej. Poinformował również o delegacji do Dąbrowy Górniczej jaką 

odbył w sprawie pozyskania środków na boisko w Krępnej od ArcelorMittal Poland. Poinformował 

również, że Gmina Zdzieszowice niestety nie otrzyma żadnych środków finansowych na ten cel. 

Burmistrz poinformował również o planowanym spotkaniu z marszałkiem województwa w temacie 

budowy chodnika w Januszkowicach.

Ad. 5.

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

międzysesyjnym, w którym poinformowała m.in. o udziale w uroczystościach zakończenia roku 

szkolnego w szkołach podstawowych Gminy Zdzieszowice, a także o uczestnictwie 

w posiedzeniach Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Św. Anny.

Ad.6.

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

międzysesyjnym nie odbyła żadnych posiedzeń.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował, 

że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno wspólne posiedzenie z Komisją Spraw 

Społecznych oraz Samorządowo-Środowiskową, którego tematem był projekt uchwały w sprawie 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

na lata 2014-2018 oraz projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf wody.

Ad. 7.

Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:

pan Antoni Borecki

pan Zbigniew Józefiok

pan Jerzy Klama

pan Werner Mulorz

pan Mirosław Potas

Ad.4.
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Radni nie wnieśli uwag do udzielonych odpowiedzi na interpelacje.

Ad. 8.

Ad.9.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II pan Jan Kuska zwrócił uwagę na samochody parkujące 

na ul. Piastów wzdłuż drogi do Żłobka, utrudniają one przejazd innym samochodom.

Zastępca Burmistrza Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że na ostatniej sesji 

udzieliła już odpowiedzi w powyższej sprawie.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta złożył pisemne wnioski na ręce Przewodniczącej Rady. 

Poinformował ponadto, że nie jest zadowolony ze sposobu udzielenia odpowiedzi na wniosek 

dotyczący odbudowy rowów melioracyjnych w Krępnej.

Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing poinformował, że pismo w tej sprawie zostało już 

wysłane sołtysowi i ta sprawa została tam szczegółowo wyjaśniona.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zamknęła obrady X X X V III Sesji Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

Ad. 10.

PRZEWOI RADY

Monika Wąsik-Kudla
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