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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem  w obradach Sesji w dniu                           
28 stycznia 2013 r. uczestniczyło 14 radnych ( nieobecny radny Ryszard Opas).  W Sesji 
uczestniczyli równieŜ goście zaproszeni oraz mieszkańcy gminy. 
Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek, funkcję 
Sekretarza obrad pełnił radny Danieliusz Gałązka. Obrady Sesji rozpoczęły się o godz. 15.30. 
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.  Podjęcie uchwał: 
1.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2013 r.,  
2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/216/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
3. w sprawie udzielenia poręczenia, 
4. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Zawadzkiem, 
5. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pn. „inte-
GRACJA” – aktywizacja środowiskowa seniorów z terenu gminy Zawadzkie, 
6. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem za 2012 r., 
7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem za 2012 r.  

III.  Interpelacje radnych. 
IV.  Sprawy róŜne i organizacyjne. 
V. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski  zgłoszone na poprzedniej sesji. 
VI.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2012  r.    
VII.  Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
VIII.  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. 
3. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
Radny Józef Romberg zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad Sesji punktu 
„wolne wnioski”. 
Radny Andrzej Orłowski -  zgodnie z przesłanym wcześniej mailem do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej punktów dotyczących: 
- informacji o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
- sprawozdania Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek wyjaśnił, Ŝe porządek obrad Sesji został 
przygotowany zgodnie z nowym Statutem Gminy, który wszedł w Ŝycie w styczniu. W 
punkcie „sprawy róŜne i organizacyjne” moŜna zgłaszać wnioski. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki – przedkładanie radzie sprawozdań Burmistrza z okresie 
międzyseyjnym reguluje § 72 Statutu Gminy, który mówi o tym, Ŝe do obowiązków 
Burmistrza w szczególności naleŜy przedkładanie radzie sprawozdań ze swojej działalności – 
na Ŝądanie rady lub z własnej inicjatywy, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał.   
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Porządek obrad Sesji przyjęto stosunkiem głosów 13 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 
się”. 
 
Ad. II 
Podjęcie uchwał: 
Skarbnik Gminy Karina Nowak omówiła następujące uchwały: 

1.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2013 r.,  
2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/216/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
3. w sprawie udzielenia poręczenia 

Na początek głos zabrał radny Joachim Bielski, który mówił o analizie stabilności finansowej 
Spółki ZAW-KOM, z której wynika, Ŝe wszystkie koszty scedowane będą na odbiorców. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił, Ŝe Rada Nadzorcza nie zaakceptowała tego 
dokumentu i zajęła się tym tematem, poniewaŜ jednym z głównych kosztów był wzrost 
wynagrodzeń. 
Radny Joachim Bielski zapytał, czy Zarząd Spółki ma nową koncepcję. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki – wszystko uzaleŜnione jest od tego, czy spółka będzie 
zajmować się odpadami. 
Radny Józef Romberg zapytał jak zarząd spółki widzi spłatę kredytu i jaka jest na dzień 
dzisiejszy sytuacja spółki.  
Burmistrz Mieczysław Orgacki – obowiązek właścicielski sprawuje Zgromadzenie 
Wspólników, Zarząd nie realizuje swojej polityki, tylko realizuje politykę Zgromadzenia 
Wspólników.  
W dalszej części dyskusji nad tymi uchwałami udział wzięli radni Andrzej Orłowski, który 
mówił o wieloletniej prognozie finansowej w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, braku 
prezesa spółki i o tym , Ŝe w spółce dzieje się źle, radny Józef Romberg, radny Joachim Szulc, 
radny Joachim Bielski, radna Brygida Polak, radny Stanisław Kiełek, radny Bartłomiej 
Kowalczyk, radny Paweł Klencz. 
Na pytania radnych odpowiadała Gabriela Krawiec-Górzańska i Aleksandra Labus-Gałuszka 
reprezentujące Zarząd spółki.  
Opinie komisji problemowych do omawianych projektów uchwał 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 uchwałami: 

1.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2013 r. – 13 głosów 
„za”, 1 głos „wstrzymujący się” (Nr XXVIII/317/13), 
2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/216/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – 
12 głosów „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” (Nr XXVIII/318/13), 
3. w sprawie udzielenia poręczenia – 11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy 
„wstrzymujące się” (Nr XXVIII/319/13). 

    
4. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Zawadzkiem 
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Projekt uchwały omówiła Joanna Spałek Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Zawadzkiem, która równieŜ zwróciła uwagę na wprowadzona autopoprawki omawiane na 
posiedzeniach komisji. 
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 – 14 głosów „za” (Nr XXVIII/320/13). 
 

5. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pn. „inte-
GRACJA” – aktywizacja środowiskowa seniorów z terenu gminy Zawadzkie 

PowyŜszy projekt uchwały omówił Burmistrz Mieczysław Orgacki oraz kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem Marek Kutyła.  
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 – 14 głosów „za” (Nr XXVIII/321/13). 
 

6. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem za 2012 r. 

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 – 14 głosów „za” (Nr XXVIII/322/13/13). 
 

7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem za 2012 r.  

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. 
W tym punkcie głos zabrał Danieliusz Gałązka Przewodniczący Komisji Samorządności i 
Porządku Publicznego, który przedstawił sprawozdanie z działalności komisji pod katem 
realizacji zgłoszonych wniosków.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za” (Nr XXVIII/323/13). 
 
Ad. III  
Interpelacje radnych. 
Brak interpelacji radnych. 
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Ad. IV 
Sprawy róŜne i organizacyjne. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek przedstawił informacje z działalności 
międzysesyjnej, a następnie przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych oraz 
poinformował o zaproszeniu na sesję Rady Powiatu. 
Następnie Burmistrz Mieczysław Orgacki przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym. 
Radny Joachim Bielski – zapytał, czy Burmistrz jest informowany o zwolnieniach 
grupowych. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki odpowiedział, Ŝe nie jest informowany. 
Radny Joachim Szulc – brakuje informacji o koncertach, które gmina organizuje w 
kinoteatrze.  
Radny Andrzej Orłowski zapytał Burmistrza o udział w forum i czy Centrum turystyczne 
działa. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki odpowiedział, Ŝe Centrum Turystyczne działa, i Ŝe nie 
przewiduje ani swojego ani pracowników urzędu udziału w forum. Informacje udzielane są 
mediom. 
Radny piotr Beier mówił o konieczności zakupu samochodu bojowego do OSP Zawadzkie, a 
radna Brygida Polak zapytała o prace nad planem zagospodarowania przestrzennego. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki – temat samochodu dla straŜy jest znany od wielu lat, jednak 
brak jest środków finansowych na realizację tego zadania, natomiast w tym roku planuje się 
uchwalenie studium zagospodarowania przestrzennego.  
Radny Andrzej Orłowski – podziękował radnej Beacie Mańce-Kulik za wyjaśnienie na forum 
spraw dotyczących oświaty i zwrócił się do burmistrza o zamieszczenie w środkach 
masowego przekazu informacji na temat wyliczenia kosztów wywozu odpadów.  
 
Ad. V 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski  zgłoszone na poprzedniej sesji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek odczytał odpowiedzi na wnioski zgłoszone 
na ostatniej Sesji Rady Miejskiej (pismo nr OS.005.3.2012). 
Radna Beata Mańka-Kulik na podstawie otrzymanej informacji wyjaśniła przyczyny wzrostu 
etatów nauczycieli w Przedszkolu Publicznym w Kielczy oraz jakie są przyczyny niskiego 
wykonania wpływów z tytułu odpłatności za przedszkola w roku 2012.  
 
Ad. VI 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2012  r.  
Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie – 14 
głosów „za”. 
    
Ad. VII 
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące wnioski radnego Andrzeja 
Orłowskiego: 
1. wniosek o udostępnienie radnym Rady Miejskiej następujących dokumentów Spółki ZAW-
KOM: 
- aktualnej umowy spółki, 
- regulaminu pracy Zarządu i Rady Nadzorczej spółki, 
- składu Zarządu Spółki, 
- składu Rady Nadzorczej spółki z informacjami o ich wykształceniu i doświadczeniu 
zawodowym.  
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2. wniosek o umieszczenie barierki ochronnej przy chodniku z prawej strony na ulicy 
Strzeleckiej w śędowicach na wysokości transformatora przed przejazdem kolejowym jadąc 
od strony rynku, zabezpieczającej przed nieszczęśliwym wypadkiem – obsunięciem 
mieszkańca do biegnącego wzdłuŜ torów kolejowych głębokiego rowu, 
3. wniosek o posprzątanie (wywiezienie śmieci, usunięcie resztek starego ogrodzenia) po 
starym zbiorniku przeciwpoŜarowym mieszczącym się z prawej strony ulicy śeromskiego w 
śędowicach jadąc od ulicy Księdza Wajdy w kierunku przejazdu kolejowego, 
4. wniosek o naprawę drogi (usunięcie dziur) mieszczących się z prawej i lewej strony ulicy 
śeromskiego w śędowicach zaraz przy zjeździe z ulicy Opolskiej w kierunku przejazdu 
kolejowego. 
Odnośnie wniosku pierwszego Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił, Ŝe radny powinien 
się zwrócić bezpośrednio do spółki w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Przewodniczący Rady Sołeckiej śędowic Jerzy Stasz wyjaśnił, Ŝe zbiornik wymieniony we 
wniosku leŜy na terenie prywatnym, wykonanie barierek jest zlecone, a jeŜeli chodzi o dziury, 
to ludzie rowy zasypali i woda, która się zbiera na ulicy powoduje szkody. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek zapytał, czy radny podtrzymuje wnioski. 
Radny Andrzej Orłowski – podtrzymał te wnioski, a wniosek dotyczący udostępnienia 
dokumentów spółki powinien być rozpatrzony na następnej sesji. 
Radny Józef Romberg zawnioskował, by wnioski dotyczące spraw porządkowych zgłoszone 
przez radnego Andrzeja Orłowskiego nie głosować, poniewaŜ są one w trakcie realizacji. 
Za tym wnioskiem głosowało 12 radnych, 1 „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. 
 
Ad. VIII 
Zakończenie obrad Sesji.  
Na tym zakończono obrady Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2013 r.  
Obrady Sesji zakończyły się o godz. 17.46. 
 
Protokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczył:  
Inspektor ds. BRM                       Danieliusz Gałązka      Przewodniczący Rady Miejskiej 
Joanna Zawadzka                                                                             Stanisław Kiełek   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


