Protokół Nr XXVIII/2016
Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 12 października 2016r.
Stan ewidencyjny -15 radnych
Obecnych - 1 4 radnych
Nieobecna: pani Ewa Schweda

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Czas trwania obrad od godz. 1540 do godz. 1605

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r.
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.
4. Zakończenie sesji.

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

Ad.2.
Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poprosiła o wniesienie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zawarcia porozumienia. Uchwała dotyczy zawarcia porozumienia w sprawie
ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych
znajdujących się w dyspozycji stron porozumienia w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych
zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.
Wynik głosowania:
14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

Ad.3.
a) Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pani Maria Kampa poinformowała,
że Komisja wnosi o następujące zmiany w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu
na 2016r.:
- zmniejszyć o kwotę 9.000 zł pozycję:

zakup Microsoft SQL Server (dz. 750, rozdz 75023,

§ 6060),
- wykreślić pozycję: utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego na dz. 278/2 w Rozwadzy
(dz. 900, rozdz. 90095, § 6050),
- wykreślić pozycję: zagospodarowanie działki nr 285/1 w Rozwadzy (dz. 900, rozdz. 90095,
§ 6050).

Głos zabrała radna pani Rita Grądalska, która poprosiła o pozostawienie w budżecie środków
finansowych

na

zagospodarowanie

działki

nr

285/1

w

Rozwadzy.

Mieszkańcy

proszą

o zagospodarowanie tego terenu, aby mógł służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań i integracji
lokalnej społeczności. Miała tam stanąć wiata rekreacyjna, której zakup pochłonął niemalże
wszystkie środki pochodzące z funduszu sołeckiego. W chwili obecnej teren wymaga
zainwestowania z uwagi na pozostałości gruzu a nawet wystające z ziemi części zbrojenia, które
stanowiłoby zagrożenie dla przebywających tam dzieci.

Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek poinformował, że jest przeciwny przeznaczaniu
środków finansowych na ten cel, gdyż doprowadzenie tego terenu do pożądanego stanu
pochłonęłoby o wiele więcej środków niż przewiduje to projekt uchwały. Swoją decyzję uzasadnił
tym, że mieszkańcy mają do dyspozycji teren rekreacyjny w Rozwadzy, na którym odbywają się
uroczystości i festyny. Niemniej jednaj jeśli wolą mieszkańców jest zagospodarowanie terenu
działki nr 285/1 to nie należy im w tym przeszkadzać i mogą to zrobić w ramach środków
pochodzących z funduszu sołeckiego.

Pani Rita Grądalska odnosząc się do słów Przewodniczącego Rady, poinformowała, że postawienie
wiaty rekreacyjnej na dotychczasowej działce uniemożliwi postawienie jakichkolwiek dodatkowych
urządzeń zabawowych w tym miejscu. Niemożliwe będzie przeprowadzenie corocznego
wojewódzkiego konkursu wypieku kołaczy, który to jest konkursem kulinarnym i wymaga
spełnienia pewnych norm i wymogów.

Przewodniczący Rady zapytał czy Burmistrz Zdzieszowic akceptuje poprawki wniesione przez
Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian
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budżetu na 2016r.

Burmistrz Zdzieszowic pani Sybila Zimerman poinformowała, że akceptuje zaproponowane
zmiany.

Uchwała Nr XXVIII/191/2016 w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016r. wraz ze zmianami
zaproponowanymi przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu została podjęta w drodze
głosowania, wynikiem:
12 głosów za
1 głos przeciw
1 głos wstrzymujących

b) Uchwała Nr XXVIII/192/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie
z korektą z dnia 12 października 2016r. wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały w sprawie
dokonania zmian budżetu na 2016r. została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 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 XXVIII/193/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Opolskiego została podjęta w drodze głosowania, wynikiem:

14 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
Ad.4.
Przewodniczący Rady pan Edward Paciorek zamknął obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach.

Protokołowała:
Aleksandra Bukowińska
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Edward Paciorek

