
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ  NR XXIV/2012 
Z SESJI  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawadzkie, dnia 24 września  2012 r. 
 
 

 
 
 
 



Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem  w obradach Sesji w dniu                           
24 września 2012 r. uczestniczyło 11 radnych – nieobecny Joachim Szulc, Brygida Polak i 
Paweł Klencz. W Sesji uczestniczyli równieŜ goście zaproszeni oraz mieszkańcy gminy. 
Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek.  
Lista obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu. 
Porządek obrad Sesji: 

I. Sprawy regulaminowe: 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.  

II.  Informacja o wyniku finansowym ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o.   
III.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Zawadzkie za I półrocze 

2012 r., w tym: 
1. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu o przedłoŜonym sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy Zawadzkie za         
I półrocze 2012 r., 
2. opinie komisji problemowych, 
3. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2012 r., 
4. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za                   
I półrocze 2012 r. 

IV.  Podjęcie uchwał: 
1.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2012 r., 
2.   w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Z myślą o jutrze, w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski 
Fundusz Społeczny. 

V. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym. 

VI.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  
VII.  Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje. 
VIII.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski  zgłoszone na poprzedniej sesji. 
IX.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r.  r.  
X. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
XI.  Zakończenie obrad Sesji.  

 
 
Ad. I 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek, który na podstawie 
listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
2.Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
Na wniosek Burmistrza Zawadzkiego (pismo Nr BM.005.82.2012 z dnia 19.09.2012 r.) 
stosunkiem głosów 10 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” do porządku obrad Sesji 
został włączony punkt dotyczący podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
IV/46/2003 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru 
podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów. 
Porządek obrad Sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. II 
Informacja o wyniku finansowym ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o.   
Informację o wyniku finansowym spółki przedstawił Prezes Spółki Henryk Morys.  
Radny Andrzej Orłowski – sprawozdanie jest bardzo dobrej jakości, jest zwięzłe i dostarcza 
pełnej informacji. Radny zapytał, czym spowodowany jest spadek odbioru ciepła. 
Henryk Morys Prezes Spółki ZAW-KOM odpowiedział, Ŝe rok był cieplejszy w stosunku o 
lat poprzednich. 
Radny Danieliusz Gałązka – zapytał, czy ZAW-KOM jest przygotowany do sezonu 
zimowego, czy zostały zrobione niezbędne przeglądy oraz czy temperatura nie powinna być 
wskazówka do uruchomienia ciepła. 



Henryk Morys Prezes Spółki ZAW-KOM odpowiedział, Ŝe spółka zakupiła juŜ 400 ton 
miału, dokonano przeglądu pieców i instalacji. Jeśli chodzi o uruchomienie ciepłowni - zaleŜy 
to od odbiorców oraz od pogody. Spółka analizuje prognozy. Uruchomienie pieca wiąŜe się z 
ogromnymi kosztami, a wyłącza się on automatycznie, kiedy temperatura wzrasta powyŜej 20 
stopni C. Przy obecnych wahaniach temperatur oznaczałoby to straty finansowe oraz 
niepotrzebne nadwyręŜenie kotła. 
Informacja o wyniku finansowym ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o.  został przyjęta przez 
radnych do wiadomości.  
 
Ad. III 
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2012 r.: 
 

1. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu o przedłoŜonym sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za                    
I półrocze 2011 r. 

Skarbnik Gminy Karina Nowak odczytała Uchwałę Nr 399/2012 z dnia 12 września 2012 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy Zawadzkie za I półrocze 2012 r.  
 

2. Opinie komisji problemowych  
Opinie komisji problemowych kolejno przedstawili: 
Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – przedstawił Przewodniczący Komisji Kazimierz Szmal 
Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – przedstawił Przewodniczący Komisji 
Danieliusz Gałązka 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Sportu i Turystyki – przedstawiła Przewodnicząca 
Komisji Beata Mańka-Kulik 
 

3. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy za I półrocze                 
2012 r. 

Sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze 2012 r., informację o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r. i informację o przebiegu wykonania 
planu finansowego za I półrocze 2012 samorządowej instytucji kultury  radni  omówili na 
posiedzeniach komisji problemowych. 
 

4. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za                 
I półrocze 2012 r. 

Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2012 r., informacja o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r. i informacja o przebiegu 
wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 samorządowej instytucji kultury  zostały 
przyjęte przez radnych  jednogłośnie  (11 głosów „za”). 
 
Ad. IV 
Podjęcie uchwał: 

1.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2012 r. 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno: 
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka, 
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal, 
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata Mańka-
Kulik. 
Radny Andrzej Orłowski przedstawił statystykę dot. przewiezionych pasaŜerów na 
poszczególnych kursach w miesiącach od stycznia do sierpnia 2012 r. Radny przygotował 
statystykę w oparciu o dokumentację, która wpłynęła do Biura Rady Miejskiej. 
Głosowanie nad uchwałą: uchwała została podjęta  jednogłośnie (11 głosów „za”). 
 



2.   w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Z myślą o jutrze, w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski 
Fundusz Społeczny 

Burmistrz Mieczysław Orgacki szczegółowo omówił projekt powyŜszej uchwały.  
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno: 
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka, 
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal, 
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata Mańka-
Kulik. 
Głosowanie nad uchwałą: uchwała została podjęta  jednogłośnie (11 głosów „za”). 
                   
                   3. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/46/2003 Rady Miejskiej w Zawadzkiem  
                   z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze  
                   inkasa oraz określenia inkasentów 
Burmistrz Mieczysław Orgacki szczegółowo omówił projekt powyŜszej uchwały.  
Burmistrz zaproponował powołać na inkasenta ZGK „ZAW-KOM’ Sp. z o.o. z siedzibą w 
Zawadzkiem z wynagrodzeniem za inkaso w wysokości 5% od zebranej opłaty. 
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka, 
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal. 
Radny Józef Romberg zapytał, czy w tych 5% mieści się równieŜ sprzątanie targowiska. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił, Ŝe umowa będzie dotyczyła administrowania i 
sprzątania targowiska. 
Głosowanie nad uchwałą: uchwała z propozycją Burmistrza, została podjęta  jednogłośnie (11 
głosów „za”). 
 
Ad. V 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek odczytał informację o działaniach w 
okresie międzysesyjnym (informacja w załączeniu). 
 
Ad. VI 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  
Burmistrz Mieczysław Orgacki przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym (sprawozdanie w załączeniu). 
 
Ad. VII 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek przedstawił następujące pisma: 
1) zaproszenie na Sesje Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 26 września 2012 r., 
2) pismo Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie 
ustawienia lustra drogowego w ciągu ulicy wojewódzkiej Nr 901, 
3) pismo Zarządu OSP śędowice w sprawie zakupu słuchawek do sprzętu komputerowego, 
4) pismo Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z dnia 6 września 2012 r. w 
sprawie utrzymania czystości i porządku na chodnikach zlokalizowanych w ciągach dróg 
wojewódzkich, 
5) pismo Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie zakończonego 
przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej ZGŚl. Op.  
6) pismo Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie przesłania propozycji narzędzi 
realizacji Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim.  
Następnie głos zabrał Burmistrz Mieczysław Orgacki, który nawiązał do pisma z OSP 
śędowice oraz do artykułu prasowego na temat zakupu słuchawek do pracowni internetowej 
mieszczącej się w budynku OSP. Burmistrz mówił równieŜ o przeglądaniu w centrum stron 
niedozwolonych.  
Radny Andrzej Orłowski przedstawił swoje stanowisko w temacie przekazania pięciu 
kompletów słuchawek do Centrum Informatycznego w śędowicach. Radny Andrzej Orłowski 



poinformował, Ŝe słuchawki zostały przekazane prezesowi zarządu OSP w śędowicach, na co 
ma stosowny dokument z podpisem prezesa. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki przedstawił radnym dokument, z którego wynikało, Ŝe odbiór 
słuchawek potwierdził opiekun Centrum Informatycznego zatrudniony przez GOSiT. 
Głos w tej sprawie zabrał radny Joachim Bielski, który wyraził swoje zaniepokojenie tym, Ŝe 
w Centrum Informatycznym przeglądane są strony niedozwolone, strony te powinny być 
zablokowane. Natomiast radny Józef Romberg zawnioskował o przeprowadzenie kontroli w 
tego typu placówkach w gminie pod kątem dostępności do stron, które nie powinny być 
dostępne.  
Radny Danieliusz Gałązka złoŜył zapytanie dotyczące własności parkingów przed blokami 
4,5,6,7 na Nowym Osiedlu oraz o pomieszczenia po byłej kotłowni na Nowym Osiedlu. 
Prezes Spółki ZAW-KOM Henryk Morys odpowiedział, Ŝe spółka uŜytkowała te 
pomieszczenia i są one własnością wspólnoty.  
Radny Joachim Bielski – zwrócił kolejny raz uwagę na niebezpieczny odcinek drogi ul. 
Kolejowa-Dworcowa. Często dochodzi tam do niebezpiecznych zdarzeń. NaleŜałoby 
poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie.  
 
Ad. VIII 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski  zgłoszone na poprzedniej sesji. 
Brak. 
 
Ad. IX 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r.  r.  
Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. został przyjęty stosunkiem głosów 
10 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
 
Ad. X 
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
Do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynęły Ŝadne wnioski. 
 
Ad. XI 
Zakończenie obrad Sesji.  
Na tym zakończono obrady Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2012 r. 
Obrady sesji zakończyły się o godz. 17.40. 
 
Protokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczył:  
Inspektor ds. BRM                       Danieliusz Gałązka        Przewodniczący Rady Miejskiej 
Joanna Zawadzka                                                                             Stanisław Kiełek   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


