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PROTOKÓŁ  NR XXVI/2012 
Z SESJI  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawadzkie, dnia 26 listopada  2012 r. 
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem  w obradach Sesji w dniu                           
26 listopada  2012 r. uczestniczyło 13 radnych ( nieobecny radny Paweł Klencz oraz radny 
Danieliusz Gałązka).  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. Wybór Sekretarza obrad Sesji. 
3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.  

II.  ZłoŜenie ślubowania przez radnego.  
III.  Informacja o funkcjonowaniu i kosztach uruchomionej komunikacji lokalnej.  
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 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Zawadzkie;   
3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.; 
4. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia             
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.         
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2013; 
5. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości śędowice na lata 2008-
2015; 
6. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kielcza na lata 2008-
2015; 
7. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 
8. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie. 

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 29 października 2012 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.Wybór Sekretarza obrad. 
Radna Brygida Polak zaproponowała kandydaturę radnego Kazimierza Szmala. Radny 
Kazimierz Szmal wyraził zgodę. Za wyborem radnego Kazimierza Szmala na Sekretarza 
obrad głosowało 12 radnych. 
3. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
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Na pisemny wniosek Burmistrza Zawadzkiego o wycofanie z porządku obrad sesji projektów 
uchwał w sprawie: 
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie, 
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Za wycofaniem z porządku obrad sesji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Zawadzkie głosowało 12 radnych, za wycofaniem z porządku obrad sesji wybory 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało 12 radnych. 
Za przyjęciem porządku obrad sesji ze zmianami głosowało 12 radnych.  
 
Ad. II 
ZłoŜenie ślubowania przez radnego.  
Na początku tego punktu Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Marian Wójcik 
wręczył radnemu Bartłomiejowi Kowalczykowi zaświadczenie o wyborze na radnego.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek odczytał rotę ślubowania „Wierny 
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”. Radny Bartłomiej Kowalczyk potwierdził wolę wypowiadając słowa 
„Ślubuję”. 
 
Ad. III 
Informacja o funkcjonowaniu i kosztach uruchomionej komunikacji lokalnej.  
Informację o funkcjonowaniu i kosztach uruchomionej komunikacji lokalnej przedstawiła 
Dorota Klyssek zajmująca samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Spraw 
Komunalnych.  
Radny Andrzej Orłowski poprosił o dane statystyczne dotyczące przewoŜonych osób na 
poszczególnych relacjach.  
Dorota Klyssek powiedział, Ŝe informacja taka jest przygotowywana przez przewoźnika, będą 
to dane, gdzie pasaŜer rozpoczynał podróŜ. Będą to dane, gdzie pasaŜer zaczynał podróŜ, 
sprawdzenie przystanku docelowego to zadanie zbyt czasochłonne i wymaga analizy 
pojedynczych biletów.  
Radny Andrzej Orłowski – poinformował zebranych, Ŝe w dniu dzisiejszym przejechał całą 
pętlę autobusową kursem nr 3: wyjazd z Zawadzkiego o godz. 12.56, powrót o godz. 14.09. 
W kierunku Krupskiego Młyna jechało 8 osób, z powrotem 4 osoby. Radny pytał pasaŜerów, 
czy zapłaciliby o 50 groszy więcej za przejazdy. Ludzie nie zgłaszali sprzeciwów. Radny 
powiedział, Ŝe gmina dopłaca za duŜo do transportu w stosunku do korzyści, jakie z niego 
wynikają dla mieszkańców. Z transportu korzystają ciągle te same osoby. Poza tym ludzie są 
zainteresowani dojazdem do Olesna, Dobrodzienia, Lublińca.  
Radny Józef Romberg - naleŜy sporządzić symulację podwyŜki cen biletów o 10 gr, 20 gr. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki – komunikacja gminna została utworzona by zintegrować 
mieszkańców gminy, by był dojazd do lekarza, urzędu, itd. i została dostosowana wg potrzeb 
mieszkańców. PodwyŜkę cen biletów zawsze moŜna zrobić, ale generalnie autobusami jeździ 
młodzieŜ do szkół, a my nie mamy Ŝadnych ulg. Poza tym na spotkaniach z mieszkańcami 
nikt komunikacji gminnej nie zakwestionował, równieŜ tego, Ŝe w okresie wakacyjnym kursy 
będą ograniczone. 
W dalszym ciągu dyskusji, w której udział wzięli radny Dariusz Nowosielski, radny Joachim 
Bielski, radny Józef Romberg, radny Joachim Szulc mówiono o dopłatach gminy do 
transportu gminnego, konieczności podjęcia rozmów z Marszałkiem Województwa odnośnie 
przywrócenia połączeń kolejowych do Tarnowskich Gór, dostosowaniu rozkładu jazdy PKS 
Strzelce Opolskie w stosunku do potrzeb.   
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Radny Józef Romberg  celem zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Gminę na 
komunikację gminną poprosił o przygotowanie symulacji z uwzględnieniem podwyŜki cen 
biletów o 0,50 zł. 
 
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. 

Skarbnik Gminy Karina Nowak omówiła szczegółowo projekt tej uchwały. 
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno: 
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Wiceprzewodniczący Komisji Piotr 
Guzy, 
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal, 
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”). 

 
2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak oraz Burmistrz Mieczysław 
Orgacki.  
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno: 
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Wiceprzewodniczący Komisji Piotr 
Guzy, 
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal, 
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”). 
 

3. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia             
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.         
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2013 

Projekt uchwały omówił Marek Matuszczak Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i 
Promocji.  
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno: 
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Wiceprzewodniczący Komisji Piotr 
Guzy, 
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal, 
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”). 
 

4. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości śędowice na lata 2008-
2015 

Projekt uchwały omówił Marek Matuszczak Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i 
Promocji.  
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno: 
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Wiceprzewodniczący Komisji Piotr 
Guzy, 
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal, 
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3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”). 
 

5. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kielcza na lata 2008-
2015 

Projekt uchwały omówił Marek Matuszczak Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i 
Promocji.  
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno: 
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Wiceprzewodniczący Komisji Piotr 
Guzy, 
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal, 
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”). 
 

6. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie 
Projekt Statutu Gminy omówił Przewodniczący Komisji Statutowej Dariusz Nowosielski. 
Zostały wniesione następujące autopoprawki: 
§ 7 ust. 2 „ W czasie trwania kadencji Rada moŜe powołać doraźne komisje do wykonywania 
określonych zadań, określając ich skład i zakres działania”. 
§ 15 „1. Komisje wyraŜają swoje opinie i wnioski w sprawie…” 
2. Wnioski lub opinie komisji kieruje się bezpośrednio pod obrady Rady bądź do Burmistrza 
za pośrednictwem przewodniczącego Rady”. 
§ 16 ust. 1 pkt 6) zostaje wykreślony. 
Radni stosunkiem głosów 12 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” opowiedzieli się za 
przegłosowaniem poprawek jednym blokiem 
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno: 
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Wiceprzewodniczący Komisji Piotr 
Guzy, 
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal, 
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata Mańka-
Kulik. 
Głosowanie nad poprawkami do statutu: 13 głosów „za”. 
Głosowanie nad uchwałą: 13 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). 
Radny Andrzej Orłowski zapytał o czym dyskutowano w czasie spotkań z mieszkańcami oraz 
o czym rozmawiano z Prezesem PKS w Strzelcach Opolskich. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki odpowiedział, Ŝe na spotkaniach mówiono o projekcie 
budŜetu gminy na 2013 r., planowanych inwestycjach i remontach, natomiast z Prezesem 
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PKS-u rozmawiano o kontynuacji transportu gminnego, regulacji komunikacji powiatowej w 
odniesieniu do komunikacji gminnej.  
 
Ad. VII 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek przekazał następujące informacje: 
1) Do Rady Miejskiej w Zawadzkiem wpłynęła skarga na kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem, złoŜona przez Komornika Sądowego w Strzelcach Opolskich. Za 
przekazaniem skargi do Komisji Rewizyjnej celem zbadania jej zasadności głosowało 13 
radnych. 
2)  Burmistrz Zawadzkiego zwrócił się z prośbą o wyznaczenie dwóch radnych do składu 
komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe.  
Radna Beata Mańka-kulik nie wyraziła zgody na udział w pracach tej komisji.  
Radny Kazimierz Szmal wyraził zgodę – „za” 12, 1 głos „wstrzymujący się”, 
Radny Bartłomiej Kowalczyk wyraził zgodę – „za” 12, 1 głos „wstrzymujący się”. 
3) Do Rady Miejskiej wpłynęło: 
-  zaproszenie Klubu Karate Nidan na XV Mikołajkowy Klubowy Turniej Karate, 
- zaproszenie na sesję Rady Powiatu, 
4) Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu 
odpowiadając na telefoniczne zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie 
zawieszenia kursowania pociągów na trasie Zawadzkie – Opole w swoim piśmie zapewnia, Ŝe 
kursowanie pociągów po przeprowadzonym remoncie zostanie wznowione. Od 2 kwietnia 
2013 r. do 14 grudnia 2013 r. zaplanowano przeprowadzenie rewitalizacji linii kolejowej nr 
144 odcinek Fosowskie-Opole i nr 61 odcinek Fosowskie-Częstochowa do prędkości 120 
km/h.  
5) Przewodniczący Rady Stanisław Kiełek poinformował zebranych, Ŝe w dniu 28 listopada o 
godz. 16.00 odbędzie się spotkanie grupy inicjatywnej  budowy chodnika (ciągów pieszo-
rowerowych) w pasie drogi wojewódzkiej 901 w Gminie Zawadzkie. 
6) W dniu 19 grudnia 2012 r. o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji 
problemowych celem zaopiniowania materiałów sesyjnych na sesję, która odbędzie się w 
dniu 27 grudnia 2012 r.  
Radny Józef Romberg: 
1) wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wyremontowanie odcinka drogi wojewódzkiej 
od ronda w Zawadzkiem w kierunku Kolonowskiego (dziury w jezdni, szczególnie na 
zakrętach), 
2) ul. śeromskiego w śędowicach – od łuku w kierunku kościoła w czasie opadów deszczu 
na jezdni „stoi” woda. 
Radny Piotr Beier - usunąć  liście na parkingu przy NZOZ Eskulap na ul. Waryńskiego w 
Zawadzkiem. 
Radna Brygida Polak – poinformowała, Ŝe Klub Radnych „Przyszłość Zawadzkiego” wystąpił 
do Burmistrza z pismem o interwencję w sprawie braku lekarzy specjalistów w Zawadzkiem. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki – odpowiedział, Ŝe stosowne pismo w tej sprawie zostało 
wysłane do NFZ w Opolu.  
 
Ad. IX 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski  zgłoszone na poprzedniej sesji. 
Brak  
 
Ad. X 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.    
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Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r. został przyjęty stosunkiem 
głosów 12 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  
 
Ad. XI 
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
Brak 
 
Ad. XII 
Zakończenie obrad Sesji.  
Na tym zakończono obrady Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2012 r. 
Obrady sesji zakończyły się o godz. 17.30 
 
Protokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczył:  
Inspektor ds. BRM                         Kazimierz Szmal      Przewodniczący Rady Miejskiej 
Joanna Zawadzka                                                                             Stanisław Kiełek   
 
 
 
 


