Protokół Nr iX/'20I5
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 24 czerwca 2015 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych
Obecnych - 14 radnych
Nieobecny pan Marian Maruszewski

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 YIII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 maja
2015 r.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Zdzieszowic:
a) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2014 rok,
b) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
c) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
d) Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Zdzieszowice,
e) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2014 rok,
f) Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
g) Zapoznanie z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą Wniosku Komisji
Rewizyjnej,
h) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych,
c) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr L/388/2014 Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice,
d) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV/341/2014 Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 2020” w formie pieniężnej,
e) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze
2015 r.,
I) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na
II półrocze 2015 r.,
6. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Zdzieszowic.
7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym - Przewodniczący Rady.
8. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym - przewodniczący komisji
stałych.
9. Interpelacje radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
Zakończenie sesji.

A d.l.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia IX Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do porządku obrad.

Ad. 3.
Protokół Nr YII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 maja 2015 r. został przyjęty
w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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Ad.4.
a - b) Kierownik Referatu Budżetowo - Finansowego pani Jolanta Śledź omówiła sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym
zgodnie z przedłożonymi materiałami.

Przewodniczący komisji stałych poinformowali o pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Zdzieszowice oraz o pozytywnej opinii o sprawozdaniach finansowych za 2014
rok.

c) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Zdzieszowice za 2014 rok.

d) Do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice radni nie wnieśli uwag.

e) Uchwała Nr IX/76/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 r. została podjęta w drodze głosowania,
wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

f) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski odczytał opinię komisji o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2014 rok oraz wniosek o udzielenie Burmistrzowi Zdzieszowic
absolutorium.

g) Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014 r.

h) Uchwała Nr IX/77/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2014
r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad. 5.
a) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała, iż
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a ponadto prosi o zwiększenie środków w
§4300 pkt a na montaż koszy na boisku sportowym we wsi Krępna.

Uchwała Nr IX/78/2015 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

b) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Karol Kowalski poinformował, iż komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Uchwała Nr IX/79/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

c) Uchwała Nr IX/80/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr L/388/2014 Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania
i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
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d) Uchwała Nr IX/81/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV/341/2014
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób
objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020” w formie
pieniężnej została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

e) Przewodniczący Rady Edward Paciorek ustalił wstępny harmonogram przebiegu sesji
wyjazdowej w dniu 29 lipca 2015 r.
Ponadto poprosił Samorządy Osiedli, aby do dnia 20 lipca 2015 r. przekazały do biura rady wykaz
zadań gospodarczych na 2016 rok z uwzględnieniem ich ważności.

Uchwała Nr IX/82/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II
półrocze 2015 r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

f) Uchwała Nr IX/83/2015 w sprawie w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2015 r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Przewodniczący Rady Edward Paciorek ogłosił 10 min przerwy.

Ad.6.
Sprawozdanie z prac z okresu międzysesyjnego złożyła Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila
Zimerman, stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.
Przewodniczący Rady Edward Paciorek podziękował wszystkim organizatorom

festynów

osiedlowych w gminie Zdzieszowice.
Ponadto poinformował, iż w okresie międzysesyjnym uczestniczył m.in.: w Publicznym
Gimnazjum w festiwalu radości i uśmiechu, w II gminnym konkursie piosenki angielskiej w
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3, na otwarciu zdzieszowickiej fontanny oraz w odbiorze ul.
Korfantego po remoncie.

Ad. 8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Adamski poinformował, że komisja w okresie
między sesyjnym spotkała się dwa razy. Tematem pierwszego spotkania było sporządzenie wniosku
absolutoryjnego, natomiast na drugim spotkaniu komisja opracowała plan pracy na II półrocze 2015

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Karol Kowalski poinformował, że komisja w
okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie. Tematem posiedzenia była koncepcja założenie
młodzieżowej rady miejskiej oraz opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2015 r.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Józef Wilczek, poinformował, że komisja
w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenia, którego tematem była m.in. gospodarka
wodno - ściekowa w gminie Zdzieszowice - rowy i cieki oraz sprawa kupców targowiska
miejskiego.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Maria Kampa poinformowała, iż
komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się raz. Tematem posiedzenia była analiza projektu
uchwały w spr dokonania zmian budżetu na 2015 r. oraz sporządzanie planu pracy komisji na II
półrocze 2015 r.

Ad.9.
Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
- radna Rita Grądalska,
- radna Brygida Labisz,
- radna Klaudia Kazik,
- radny Jan Kuska,
- radny Zbigniew Józefiok,
- radny Józef Wilczek.
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Ad. 10.
Nie wniesiono uwag.

Ad. 11.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów II Mirosław Potas poprosił o remont progów
zwalniających na ul. Myśliwca, ul. Pokoju i ul. Górnej.

Wiceburmistrz Zdzieszowic pan Artur Gasz poinformował, iż w uchwale w spr dokonani zmian
budżetu na 2015 r z dnia 24 czerwca 2015 r., która została podjęta przez radnych zostały
zabezpieczone środki finansowe w wysokości 5 tys zł na kompleksową naprawę progów
zwalniających.

Radny Jan Kuska zapytał kiedy jest przewidywany termin zakończenia remontu Żłobka
Samorządowego.

Wiceburmistrz Zdzieszowic pan Artur Gasz poinformował, iż remont Żłobka Samorządowego
powinien trwać 3 miesiące (do końca września br.). W przypadku niewywiązania się firmy
remontowej z umowy przewidziane są wysokie kary pieniężne. Ponadto ciągłość uczęszczania
dzieci do żłobka jest zapewniona poprzez przeniesienie ich na czas remontu do Publicznego
Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach.

Sołtys wsi Jasiona Piotr Santura zapytał, kiedy zostanie wykoszony teren ul. Myśliwca we wsi
Jasiona. Ponadto poprosił również o naprawę urządzeń zabawowych na placu zabaw w Jasionej.

Prezes WiK Izabela Bielka poinformowała, iż teren ul. Myśliwca we wsi Jasiona zostanie
wykoszony w czerwcu br.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że od dnia 26.06.2015 r.
rozpoczynają się remonty placów zabaw w gminie.

Radny Stanisław Wenio poprosił o przycięcie gałęzi drzew „mirabelki” na skrzyżowaniu ul. Górnej
z ul. Pokoju w Zdzieszowicach.

Ad.12.
Przewodniczący

Rady

Edward

Paciorek

zamknął

obrady

IX

Sesji

Rady

Miejskiej

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Malwina Czajka
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