
Protokół Nr XXXV/2013 
z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 28 maja 2013 r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych

Obecnych -  12 radnych

Nieobecny:

pani Halina Ciż

pani Brygida Labisz

pan Edward Paciorek

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 Nr XXXIV/2013 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 

kwietnia 2013r.

4. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy, w tym zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe Gminy.

5. Podj ęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r.,

b) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.,

c) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury z terenu gminy 

Zdzieszowice,

e) w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za 

inkaso,

f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice,

g) w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania 

i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską,

h) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego wr prawo własności nieruchomości,

i) wr sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 

terenie Gminy Zdzieszowice,

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



7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Przewodnicząca 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.

12. Zakończenie Sesji.

Ad.l.

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

w Zdzieszowicach i stwierdziła prawomocność obrad. Następnie Przewodnicząca Rady przywitała 

zaproszonych na Sesję gości: Komendanta Komendy Powiatowej Policji pana Przemysława 

Unickiego, Komendanta Komisariatu Policji w Zdzieszowicach pana Krzysztofa Księskiego, 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej pana Marka Kucharskiego, Komendanta 

Gminnego OSP pana Ryszarda Jantosa oraz Komendanta Straży Miejskiej w Zdzieszowicach pana 

Arkadiusza Mroza.

Ad.2.

Nie zgłoszono uwag i wniosków do porządku obrad.

Ad.3.

Protokół Nr XXXIV/2013 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 kwietnia 2013r.zostal 

przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

12 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.4.

Komendant Komisariatu Policji w Zdzieszowicach pan Krzysztof Księski omówił stan 

bezpieczeństwa na terenie Gminy Zdzieszowice, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z dnia 22 

maja 2013r.

Komendant Powiatowy Policji pan Przemysław Ilnicki złożył sprawozdanie, w którym 

poinformował m.in. o likwidacji 3 etatów w Komisariacie Policji w Zdzieszowicach. Zostaną one
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przeniesione do Wydziału Ruchu Drogowego. W Zdzieszowicach nie były one obsadzone. 

W Zdzieszowicach od dłuższego czasu obserwuje się spadek przestępczości natomiast w Gogolinie 

zaobserwowano wzrost stąd decyzja o zmianach w strukturze organizacyjnej Komisariatu.

Radna pani Barbara Osadzin poinformował, że jeden z mieszkańców dzwoniąc z interwencją na 

Komisariat Policji został odesłany do Komendy Powiatowej Policji, radna zapytała czy dyżurny nie 

powinien był we własnym zakresie skontaktować się z Komendą.

Komendant pan Przemysław Ilnicki poinformował, że oczywiście zadaniem dyżurnego było 

przekazać tę sprawę dalej i jest to oczywiście uchybienie ze strony Komisariatu.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Akacjowa-Zielona pan Rainhard Winkler zapytał czy Komendant 

nie obawia się planowane zmiany organizacyjne przyczynia się do wzrostu przestępczości na 

terenie Zdzieszowic. Zapytał również jak się ma ilość etatów policjantów w przeliczeniu na ilość 

mieszkańców Gminy,

Komendant pan Przemysław Ilnicki poinformował, że Zdzieszowice są w najlepszej sytuacji jeśli 

chodzi o ilość etatów. Tendencja jeśli chodzi o przestępczość jest spadkowa, ponadto likwidowane 

etaty w rzeczywistości nie istniały bo od roku co najmniej 2008 nie były obsadzone więc fizycznie 

tych funkcjonariuszy i tak tu nie było.

Radny pan Zbigniew Józefiok poruszył sprawę dewastacji mienia, 3 bloki na ul. Akacjowej został 

zdewastowane przez pseudo graffiti. Zdaniem radnego sprawa nie została wyjaśniona, gdyż policja 

nie podjęła wystarczających działań w celu wykrycia sprawcy.

Komendant pan Krzysztof Księski poinformował, że nie można skierować sprawy do sądu 

opierając się wyłącznie na poszlakach, nie mając żadnych dowodów? ani świadkowi

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stara Część Miasta pani Eryka Wykop zapytała jakie działania są 

podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi 423 z droga powiatowy obok 

cmentarza.

Komendant pan Przemysław Ilnicki poinformował, że do poprawy bezpieczeństwa przyczynią się 

na pewmo zwiększone etaty w w wydziale ruchu drogowego, ponadto w tych miejscach pojawia się
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fotoradary. Wszelkie decyzje dotyczące np. zmiany organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu należą 

do zarządców tych dróg.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej pan Marek Kucharski omówił sprawy 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego zgodnie ze sprawozdaniem z dnia 28 

maja 2013 r.

Komendant Gminny OSP pan Ryszard Jantos omówił działalność jednostek OSP Gminy 

Zdzieszowice w roku 2012.

Komendant Straży Miejskiej pan Arkadiusz Mróz omówił sprawozdanie z działalności Straży 

Miejskiej, zgodnie ze sprawozdaniem z dnia 20 maja 2013r.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów łl pan Jan Kuska zapytał co będzie z wysypiskiem 

w okolic)^ ogródków działkowych Kaczorownia. Zgłosił również problem postojów na trawnikach 

ul. Piastów 15-18, co przyczynia się do ich dewastacji.

Komendant pan Arkadiusz Mróz poinformował, że Straż Miejska każdorazowo reaguje 

na wspomniane wyżej wykroczenia. Stwierdził również, że przyjrzy się sprawie braku kontenera 

w okolicy ROD Kaczorownia.

Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing stwierdził, że jest zadowolony z dotychczasowej 

pracy Policji na naszym terenie i ubolewa nad faktem braku możliwości przeznaczenia środków 

finansowych w budżecie na sfinansowanie dodatkowych patroli.

Przewodnicząca rady pani Monika Wąsik-Kudla podziękowała wszystkim gościom za przybycie na 

Sesje i udział w dyskusji.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy,

Ad.5.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że obrady opuścił radny pan Antoni Borecki.

a) Uchwała Nr XXXV/265/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r. została podjęta
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w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Uchwała Nr XXXV/266/2013 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r. została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

c) Uchwała Nr XXXV/267/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została 

podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

U głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Uchwała Nr XXXV/268/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji 

kultury z terenu gminy Zdzieszowice została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przewdzing stwierdził, że dotychczas nie miał żadnych 

problemów z inkasentami. W tym roku pan Józef Kaletta samowolnie wyznaczył godziny 

przyjmowania podatków w wiejskiej świetlicy bez uzgodnienia z Dyrektorem MGOKSiR oraz 

pracownica świetlicy. W godzinach porannych nie ma możliwości otwarcia świetlicy, gdyż 

wiązałoby się to ze zmianą organizacji pracy zatrudnionej tam osoby. Świetlica jest otwarta 

w godzinach od 16 do 20. Burmistrz dodał, że nie zakazywał zbierania podatku w świetlicy a 

jedynie nie wyraził zgody na jej wcześniejsze otwarcie.

Uchwala Nr XXXV/269/2013 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wynagrodzenia za inkaso została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

10 głosów za
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0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

f) Uchwała Nr XXXV/270/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do 

opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice 

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

g) Uchwała Nr XXXV/271/2013 w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego 

w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomeracje 

Opolską została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

h) Uchwała Nr XXXV/272/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości została podjęta 

w drodze głosowania, wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

i) Uchwała Nr XXXV/273/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawkę opłaty za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice została podjęta w7 drodze glosowania, 

wynikiem:

11 głosów za 

0 głosów7 przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.6.

Burmistrz Zdzieszowic pan Dieter Przew7dzing w swoim sprawozdaniu z działalności poinformował 

m.in. o konferencji zorganizowanej przez Marszałka Województwu Opolskiego dotyczącej
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realizacji polityki zdrowotnej w województwie opolskim. Ponadto Burmistrz poinformował 

o uroczystościach zorganizowanych w związku z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Burmistrz Zdzieszowic uczestniczył również w Festynie Dni Rozwadzy, gdzie odbył się 

Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołocza Śląskiego. Pan Dieter Przewdzing poinformował również 

o planach dotyczących dalszego funkcjonowania budynku szkoły podstawowej w Rozwadzy. 

W związku z rozwiązaniem placówki obiekt zostanie przystosowany do działalności Domu 

Spokojnej Starości, natomiast przedszkole będzie funkcjonować bez zmian.

Ad. 7.

Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla poinformowała, że w okresie międzysesyjnym 

uczestniczyła w festynie rodzinnym w Rozwadzy, uroczystościach pod pomnikiem 

w Zdzieszowicach z okazji Święta 3 Maja oraz Dniach Zdzieszowic.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwalę Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia 

apelu Sejmiku w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole.

Ad.8.

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Bogdan Ołeksin poinformował, że Komisja 

odbyła dwa posiedzenia, an których omawiana była sprawa nowego budynku pod działalność 

Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 

2012r. Opinia Komisji dotycząca sprawozdania jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Werner Mułorz poinformował, że Komisja odbyła dwa 

posiedzenia, na których rozpatrywała sprawozdanie z budżetu za 20ł2r.

Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowo-Środowiskowej pani Rita Grądalska poinformowała, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była działalność Spółki WiK.

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

Komisja odbyła 2 posiedzenia, których tematem była analiza sprawozdania z budżetu za 2012r. 

Opinia Komisji w powyższej sprawne jest pozytywna.

Ad,9.

Pisemne interpelacje złożyli następujący radni: 

pan Jerzy Kłania
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Pani Barbara Osadzin 

pan Mirosław Potas

Ad. 10.

Pan Stanisław Wenio poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na swoją interpelację z dnia 28 

maja 2013r. dotyczącą remontu chodnika przy bloku nr 9.

Sekretarz Gminy pani Biygida Bukowińska poinformowała, że z dokumentacji Urzędu oraz rejestru 

interpelacji wynika, że radny otrzymał odpowiedź w dniu 7 maja 2013r.

Ad. 11.

Pan Jan Kuska zawnioskował, aby wprowadzić zakaz postoju na uł. Pokoju od sklepu Antoś do 

skrzyżowania z uł. Myśliwca. Parkujące tam samochody utrudniają przejazd tą drogą.

Sołtys wsi Krępna pan Józef Kaletta złożył wnioski w formie pisemnej. Poinformował również, 

że od roku czeka na nową uchwałę w sprawie diet dła sołtysów. Odnosząc się do sprawy podjęcia 

nowej uchwały dotyczącej wyznaczenia inkasentów stwierdził, że Burmistrz przekłamuje pewne 

sprawy i dziwi się , że radni przyjęli wspomniana uchwałę bez uwag. Dodał, że na pewno nagłośni 

tę sprawę, gdyż nie jest to tak, jak zostało to przedstawione przez Burmistrza.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawa diet została przeanalizowana i sołtys otrzymał 

w tej sprawie odpowiedź.

Na koniec Przewodnicząca Rady pani Monika Wąsik-Kudla złożyła wszystkim pracownikom 

samorządowym najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Ad. 12

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

Protokołowała: 
Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCA RADY

Motylka Wń$ik-Kudła
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