
Protokół Nr LIII/2018 
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 30 maja 2018r.

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. 1700

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr LII/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 kwietnia 

2018r.

4. Stan bezpieczeństwa publicznego w Gminie.

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2017r.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018r.,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego,

d) w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach,

e) w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Lesisko"

7. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic.

8. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Przewodniczący Rady.

9. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Przewodniczący stałych Komisji 

Rady.

10. Interpelacj e radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

13. Zakończenie sesji.
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Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek dokonał otwarcia LIII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach. Powitał wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości Zastępcę Komendanta 

Powiatowego Policji w Krapkowicach mł. insp. pana Marcina Górnego oraz Zastępcę Komendanta 

Komisariatu Policji w Zdzieszowicach podkom. pana Krzysztofa Grelę. W sesji uczestniczy 15 

radnych, co oznacza, że obrady są prawomocne.

Ad.2.

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 3.

Protokół Nr LII/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r. został 

y przyjęty w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

Ad.l.

Ad.4.

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Zdzieszowicach pan Krzysztof Grela wraz z Zastępcą 

Komendanta Powiatowego Policji panem Marcinem Górny przedstawił obecnym na sesji prezentację 

dotyczącą stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie krapkowickim oraz Gminie Zdzieszowice. 

Zaprezentowano dane dotyczące m.in. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, stanu zagrożenia 

przestępczością, wykrywalności poszczególnych przestępstw oraz stanu zatrudnienia w jednostce.

W dyskusji udział wzięli m.in.:

Radny pan Józef Wilczek, który wniósł o częstsze patrole we wsi Żyrowa.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Osiedle pan Sylwester Gidel stwierdził, że wielokrotnie 

zwracał się z pisemną prośbą do Komendanta Policji w Zdzieszowicach o patrolowanie ulicy Góry 

Św. Anny w Zdzieszowicach z uwagi na niebezpiecznie szybką prędkość z jaką poruszają się tam 

kierowcy.

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Zdzieszowicach pan Krzysztof Grela zachęcał do 

korzystania z serwisu internetowego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pomocą którego
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można w ciągu kilku sekund zgłosić zagrożenie, również w ruchu drogowym. Wszystkie zgłoszone 

sprawy są sprawdzane i weryfikowane przez policję.

Wiceprzewodniczący Rady pan Zbigniew Józefiok zwrócił uwagę na konieczność rozpropagowania 

informacji o działaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Komendant Straży Miejskiej w Zdzieszowicach pan Arkadiusz Mróz przedstawił sprawozdanie 

z działalności Straży Miejskiej za 2017r.

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.

Ad. 5.

Inspektor w Referacie Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych pan Piotr Lebok 

przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2017r.

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.

Ad.6.

a)

Skarbnik Gminy pani Zdzisława Krukowska omówiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian 

budżetu na 2018r. wprowadzając korektę w podstawie prawnej projektu uchwały polegającą na 

uwzględnieniu najnowszego tekstu jednolitego ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018r. poz. 994 i 1000). Ponadto na stronie 1 projektu uchwały po słowach „w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata” zamiast „2014-2010” 

należy wpisać „2014-2020”. Na stronie 2 projektu uchwały w rozdz. 75412 § 6060 zadanie „zakup 2 

motopomp dla OSP Jasiona i Żyrowa” zastąpić nazwą „zakup 2 motopomp dla OSP Januszkowice 

i Żyrowa”.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Uchwała Nr LIII/348/2018 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018r. wraz z wprowadzonymi 

zmianami została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

b) Uchwała Nr LIII/349/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z korektą z 

dnia 29 maja 2018r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

\, c) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr LIII/350/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego 

została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

d) Dyrektor Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach pani Ewa Gricner omówiła projekt nowego 

statutu Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach.

Uchwała Nr LIII/351/2018 w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach 

została podjęta w drodze glosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących

e) Uchwała Nr LIII/352/2018 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody „Lesisko” została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

15 głosów za 

0 głosów przeciw
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O głosów wstrzymujących

Ad.7.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman złożyła sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym. Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, że w okresie między sesyjnym wziął 

udział w licznych imprezach, które odbyły się na terenie Gminy m.in. XI Gala Sportu Polska Biega 

„Żyrowik 2018”, gminne zawody sportowo-pożarnicze, „Dzień Francji” zorganizowany przez PSP Nr 

3 w Zdzieszowicach, Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołocza Śląskiego, Bike Maraton, obchody 

rocznicy nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Zdzieszowicach oraz impreza charytatywna 

„dla Kingi” zorganizowana przez Publiczne Przedszkole Nr 3 w Zdzieszowicach.

Ad.9.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Piotr Adamski poinformował, że Komisja odbyła dwa 

posiedzenia, których tematem była kontrola wykonania zadania: „Modernizacja placu targowego 

w Zdzieszowicach”.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Karol Kowalski poinformował, 

że Komisja odbyła w maju dwa posiedzenia. Tematem był przegląd obiektów sportowych, 

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. oraz projekty uchwał na sesję.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Józef Wilczek poinformował, że Komisja odbyła 

jedno posiedzenie wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i Komisją Oświaty, Kultury 

i Sportu, na którym omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. oraz projekty uchwał na 

sesję.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała, 

że Komisja odbyła jedno posiedzenie wspólne z Komisją Spraw Społecznych oraz Komisją Oświaty, 

Kultury i Sportu, na którym omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. oraz projekty 

uchwał na sesję.
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Pisemne interpelacje na ręce Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni:

- pan Karol Kowalski,

- pani Maria Kampa,

- pani Brygida Labisz,

- pan Marek Skóra.

Ad 11.

Do udzielonych odpowiedzi na interpelacje radni nie wnieśli uwag.

Ad. 12.

Radny pan Piotr Adamski wniósł o postawienie w centrum miasta słupa ogłoszeniowego, który został 

zlikwidowany podczas remontu skrzyżowania.

Radny zapytał również czy zmieniły się zasady wywozu odpadów wielkogabarytowych, gdyż po 

ostatnim wywozie nie zabrano opon samochodowych.

Zastępca Burmistrza pan Artur Gasz poinformował, że zasady są te same. Powodem nie zabrania opon 

mógł być niewłaściwy wymiar lub pozostawienie opon na feldze.

Wiceprzewodniczący Rady pan Zbigniew Józefiok wniósł o ustawienie tzw. kurtyn wodnych 

w Zdzieszowicach.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek wniósł aby oznaczyć znakami poziomymi drogi 

rowerowe znajdujące się w Zdzieszowicach.

Ad.13.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady LIII Sesji Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach.

Protokołowała: 
Aleksandra Bukowińska
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