
Protokół Nr XLIV/2014 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 23 stycznia 2014 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych 

Obecnych -  14 radnych 

Nieobecna - Pani Halina Ciż

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz 1530 do godz. 18G0

Porządek obrad:

1 .Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XLII/2013 Sesji z dnia 19 grudnia 2013r. i Protokołu Nr XLIII/2013 Sesji 

z dnia 3 0 grudnia 2013r.

4. Udział Gminy Zdzieszowice w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych:

a) Stowarzyszenie Kraina Św. Anny,

c) Związek Gmin Śląska Opolskiego.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zdzieszowice -  część 1,

b) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Żyrowa,

c) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Januszkowice,

d) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna,

e) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

Rozwadza,

f) w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych,

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie 

powietrza,
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h) 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,

i) w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza reprezentowania Gminy Zdzieszowice 

w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego,

j) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014r,

k) w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości do 

„Wodociągi i Kanalizacja” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Zdzieszowicach,

l) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do „Wodociągi i Kanalizacja” spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej

100.000,00 zł,

1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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

7. Sprawozdanie z prac w okresie między sesyjnym -  Przewodnicząca Rady.

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

komisji stałych.

9.1nterpelacje radnych.

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

11 .Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

12.Zakończenie Sesji.

Ad.l.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik - Kudła dokonała otwarcia XLIV Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.2.

Zastępca Burmistrza pani Sybila Zimerman poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad 

następujących projektów uchwał:

- w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do „Wodociągi i Kanalizacja” spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej

100.000,00 zł,

- w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości do „Wodociągi i 

Kanalizacja” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
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Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła poddała pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad trzech projektów uchwał:

- w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do „Wodociągi i Kanalizacja” spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej

100.000,00 zł -  jako punkt 1,

- w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości do „Wodociągi i 

Kanalizacja” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach -  jako punkt k,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej -  jako punkt ł.

Wynik głosowania:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.3.

Protokół Nr XLII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2013r. oraz 

Protokół Nr XLIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. zostały 

przyjęte w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

a) Prezes Stowarzyszenia Krainy św. Anny pani Ewa Piłat przedstawiła osiągnięcia Gminy 

Zdzieszowice pod kątem zrealizowanych projektów w latach 2009 -  2013.

Poinformowała, iż Gmina Zdzieszowice złożyła do biura Zarządu 33 wnioski na łączną kwotę 

2 041 322, 58 zł, z czego 20 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie przez Radę Programową 

Stowarzyszenia do realizacji LSR na kwotę 1 497 864,88 zł.

Załącznik dotyczący wszystkich projektów złożonych przez Gminę Zdzieszowice został 

przedłożony do protokołu.

b) Prezes Związku Gmin Śląska Opolskiego pan Czesław Tomalik poinformował m.in. o 

osiągnięciu ogólnopolskim, jakim był przetarg grupowy na energię elektryczną o dużej skali. 

Związek Gmin Śląska Opolskiego, którego członkiem jest 36 gmin, uzyskał łącznie 

zapotrzebowanie na energię elektryczną wynoszącą 60 GWh. Przetarg przeznaczony był dla 410 

obiektów.
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Pan Prezes Czesław Tomalik poinformował również o zaangażowaniu Zastępcy Burmistrza pani 

Sybili Zimerman w prace zespołu negocjacyjnego.

Zespół negocjacyjny, którego Wiceprzewodniczącą jest pani Sybila Zimerman, natomiast doradcą 

kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pan Artur Gasz ma bardzo znaczący wpływ 

na osiągane wyniki w negocjacjach z Grupą TAURON Dystrybucja S.A.

Przedmiotem negocjacji jest obniżenie stawki za konserwację oświetlenia wysokiego, którego 

właścicielem jest TAURON. Uczestnikom zespołu negocjacyjnego udało się osiągnąć stawkę 7,18 

zł netto od punktu świetlnego.

Burmistrz pan Dieter Przewdzing złożył serdeczne podziękowania pani Prezes Ewie Piłat oraz panu 

Prezesowi Czesławowi Tomalik.

Radny pan Edward Paciorek zwrócił się do Skarbnik Gminy Pani Zdzisławy Krukowskiej z 

zapytaniem czy budżet Gminy odczuł sukces związany z oszczędnościami za energię elektryczną i 

czy w związku z tym wiemy o wielkościach oszczędności.

Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska poinformowała, iż jest jeszcze za wcześnie, aby 

wyrobić oszczędności. Musi minąć co najmniej pół roku, żeby porównać rachunki.

Pan Burmistrz poinformował, iż trwają rozmowy na temat wprowadzenia oświetlenia typu led, co 

pozwoli na uzyskanie jeszcze większych oszczędności.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik -  Kudła podziękowała za współpracę oraz za przybycie 

pani Prezes Ewie Piłat oraz panu Prezesowi Czesławowi Tomalik.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min przerwy.

Ad. 5.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani Sylwii Wróbel -  urbanistce z Pracowni Projektowo -  

Usługowej, która wyraziła pozytywną opinię w sprawie zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Januszkowice, Krępna, Żyrowa, Rozwadza oraz Zdzieszowice cz.I. 

Poinformowała również, iż wszystkie przedstawione na sesji plany zostały szczegółowo omówione 

na Komisji Wspólnej dnia 9 stycznia 2014 r.
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a) Uchwała Nr XLIV/334/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zdzieszowice -  część I została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Uchwała Nr XLIV/335/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Żyrowa została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Uchwała Nr XLIV/336/201|f w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obrębu Januszkowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Uchwała Nr XLIV/337/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obrębu Krępna została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Uchwała Nr XLIV/338/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obrębu Rozwadza została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących
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f) Uchwała Nr XLIV/339/2014 w sprawie uchwalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

g) Uchwała Nr XLIV/340/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji 

służących ochronie powietrza została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

h) Uchwała Nr XLIV/341/2014 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

i) Uchwała Nr XLIV/342/2014 w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza reprezentowania 

Gminy Zdzieszowice w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego została podjęta w drodze 

głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

j) Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnik Gminy pani Zdzisławie Krukowskiej, która 

poinformowała o wprowadzonej korekcie zmian budżetu na 2014 r.
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Uchwała Nr XLIV/343/2014 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r. zgodnie z przedłożoną 

korektą z dnia 22. 01. 2014, została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

k) Uchwała Nr XLIV/344/2014 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci 

nieruchomości do „Wodociągi i Kanalizacja” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Zdzieszowicach została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

l) Uchwała Nr XLIV/345/2014 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do „Wodociągi i 

Kanalizacja” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 

przekraczającej 100.000,00 zł została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

ł) Uchwała Nr XLIV/346/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad. 6.

Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing złożył sprawozdanie z prac w okresie 

międzysesyjnym, informując m.in. o uczestnictwie w spotkaniach wigilijnych i noworocznych, 

spotkaniu z firmą Mir-Bet w Januszkowicach, uczestnictwie w Programie Wspierania i Rozwoju 

Opolszczyzny z Marszałkiem Województwa.
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Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla złożyła sprawozdanie z prac w okresie 

międzysesyjnym, informując m.in. o udziale w pracach komisji Rady Miejskiej, 

o uczestnictwie w spotkaniach bożonarodzeniowych Zarządu TSKN -  u w Opolu, spotkaniu w 

Krępnej, Rozwadzy oraz w zebraniu OSP w Żyrowej.

Przewodnicząca Rady zaprosiła Radnych, Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców Gminy na 

Koncert Noworoczny w wykonaniu orkiestry młodzieżowej z Leśnicy, który odbędzie się dnia 9 

lutego o godz. 16:00 w sali kinowej w Zdzieszowicach.

Ad. 8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mulorz poinformowała, że Komisja odbyła 1 

posiedzenie, na którym opracowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r. 

Następnie pan przewodniczący odczytał to sprawozdanie.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo -  Środowiskowej pani Brygida Labisz poinformowała, iż 

Komisja odbyła dwa posiedzenia, których tematem był plan zagospodarowania przestrzennego 

Gminy oraz opracowanie sprawozdania z prac Komisji za 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Antoni Borecki poinformował, iż Komisja odbyła 

dwa spotkania, których tematem był plan zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz plan 

przygotowania budynków przychodni do sprzedaży.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pan Mirosław Potas poinformował, że 

Komisja odbyła dwa spotkania w okresie między sesyjnym, których tematem był projekt Uchwały w 

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz informacja o 

sytuacji zamiejscowego oddziału Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach.

Ad.9.

Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:

- pan Oleksin Bogdan,

- pan Mulorz Werner,

- pan Wenio Stanisław.

Ad.7.
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Uwagi do udzielonych odpowiedzi na interpelacje z ostatniej Sesji wniósł radny pan 

Zbigniew Józefiok, który poinformował, iż miejsce za targowiskiem, które miało zostać uprzątnięte 

wciąż jest zaśmiecone. Radny doprecyzował, iż chodzi o lasek za parkingiem Galerii „Ewa: o 

miejsce za parkingiem Galerii „Ewa” w stronę ul. Fabrycznej 7. Radny pan Zbigniew Józefiok 

stwierdził, iż sprawa jest niezałatwiona.

Kolejną uwagę wniósł również Radny Pan Zbigniew Józefiok, który zwrócił się z prośbą, aby Radni 

składający interpelacje dotyczące innych rejonów Osiedli lub Sołectw wcześniej uzgadniali to z 

Radnymi, którzy są odpowiedzialni za te tereny.

Burmistrz Zdzieszowic poinformował, iż sprawa zaśmiecania miejsca za targowiskiem jest 

problemem, z którym Urząd walczy od dłuższego czasu. Miejsca te sprzątane są na bieżąco, 

jednakże odpady są tam stale składowane przez użytkowników targowiska.

Ad. 11.

Sołtys wsi Jasiona pan Piotr Santura poinformował, iż w 2012 r. prosił o jedną lampę na Helioszu, 

jednak w dalszym ciągu sprawy nie załatwiono.

Pan Burmistrz poinformował, iż projekt został wycofany z realizacji, gdyż w pierwszej kolejności 

należało zrealizować bardziej priorytetowe zadania, jednak oświetlenie zostanie wykonane w 

najbliższym czasie.

Radny pan Antoni Borecki złożył serdeczne podziękowania odpowiednim służbom Gminy, a w 

szczególności Pani Sekretarz w sprawie wycięcia drzew oraz połatania dziur, gdyż zostało to 

wykonane wcześniej niż przypuszczał, jednak podczas wycinki drzew pominięto wycinek jednego 

suchego świerku. Radny poprosił o wyjaśnienie sprawy.

Radny pan Edward Paciorek poinformował, iż po prawej stronie przejazdu kolejowego, jadąc od 

strony ul. Chrobrego znajduje się zarośnięte miejsce oraz hałda popiołu.

Prosił również o odnowienie słupów granicznych miasta oraz uprzątnięcie fontanny.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta poinformował, że w zeszłym roku prosił o naprawienie tablic 

informacyjnych „ścieżki rowerowe”, które leżą w lesie, przy stacji kolejowej Jasiona, co nie zostało 

załatwione, a tymczasem słyszał, że znalazły się środki finansowe przeznaczone na budowę ścieżki

Ad. 10.
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rowerowej dookoła Jeziora Srebrnego.

Pan Sołtys prosił również o pisemną odpowiedź w sprawie realizacji uchwał podjętych na zebraniu 

wiejskim we wrześniu zeszłego roku.

Pani Przewodnicząca Monika Wąsik - Kudła wyjaśniła panu Sołtysowi, iż to nie jest ścieżka 

rowerowa, natomiast ścieżka edukacyjno - ekologiczno -  rekreacyjna, która łączy kompleks 

rekreacyjny.

Ad. 12.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla zamknęła obrady XLIV Sesji Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach.

Protokołowała: 

Malwina Czajka

PRZEWO N IC ZĄ C A  RADY

Monika Wąsik-Kudla
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