
Protokół Nr XLII/2017

Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

w dniu 14 września 2017r.

Stan ewidencyjny - 15 radnych

Obecnych – 15 radnych

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Czas trwania obrad od godz. 1530 do godz. 1550

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Zakończenie sesji.

Ad.1.

Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek  dokonał  otwarcia  XLII  Sesji  Rady  Miejskiej  

w Zdzieszowicach i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Do porządku obrad radni nie wnieśli uwag.

Ad.3.

Burmistrz  Zdzieszowic  pani  Sybila  Zimerman  poinformowała,  że  potrzeba  podjęcia  uchwały

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikła z krótkiego terminu, który mija 15

września,  na  złożenie  wniosków  o  dofinansowanie  budowy  dróg.  W  związku  z  możliwością

otrzymania dofinansowania do przebudowy ul. Młyńskiej w Januszkowicach, należało wprowadzić

zadanie  do  realizacji  w  2018r.  i  przesunąć  realizację  zagospodarowania  Mirabelki  oraz

termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Nowej w Zdzieszowicach. 

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek otworzył dyskusję, w której udział wzięli m.in.:

Wiceprzewodniczący  pan  Zbigniew  Józefiok,  który  stwierdził,  że  Rada  Miejska  czterokrotnie

podejmowała uchwałę, która przewidywała zagospodarowanie terenu Mirabelka - zadania bardzo
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oczekiwane przez mieszkańców Osiedla Akacjowa-Zielona. Radny zwrócił  się z prośbą do pani

Burmistrz o podjęcie czynności celem realizacji obu zadań w 2018r.

Kierownik  Referatu  Budżetowo-Finansowego  pani  Jolanta  Śledź  poinformowała,  że  dochody

zostały  określone  realistycznie.  Na  dzień  dzisiejszy  nie  wiadomo  czy  pojawi  się  nadwyżka

budżetowa i w jakiej wysokości. Jeśli będą dodatkowe środki nic nie stoi na przeszkodzie, aby oba

zadania wprowadzić do realizacji w 2018r.

Radny  pan  Piotr  Adamski  stwierdził,  że  należy  wyraźnie  zaznaczyć,  że  realizacja  obu  zadań

uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania.

Uchwała Nr XLII/283/2017  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta

w drodze głosowania, wynikiem:

13 głosów za

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące

Ad.4.

Przewodniczący  Rady  pan  Edward  Paciorek  zamknął  obrady  XLII  Sesji  Rady  Miejskiej

w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Paciorek
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