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PROTOKÓŁ  NR XXIX/13 
Z SESJI  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawadzkie, dnia 18 lutego 2013 r.  
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem  w obradach Sesji w dniu                           
18 lutego 2013 r. uczestniczyło 12 radnych ( nieobecny radny Piotr Beier, radny Paweł 
Klencz, radna Beata Mańka-Kulik). 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.  Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności za 2012 r., w tym informacja            
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie.  

III.  Podjęcie uchwał:   
1. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Zawadzkie, 
2. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Zawadzkie, 
3.w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 
4. w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronie pomnika przyrody, 
5. w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, połoŜonym na terenie miasta i gminy 
Zawadzkie, 
6. w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, połoŜonym na terenie miasta i gminy Zawadzkie.  

IV.  Interpelacje radnych. 
V. Sprawy róŜne i organizacyjne. 
VI.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski  zgłoszone na poprzedniej sesji. 
VII.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2013  r.    
VIII.  Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
IX.  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 Andrzej Orłowski wniósł uwagi do porządku obrad sesji dotyczące braku podpunktów 
w punkcie „sprawy róŜne i organizacyjne”, tj. informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o 
działalności w okresie międzysesyjnym, sprawozdania Burmistrza ze swojej działalności oraz 
o rozszerzenie punktu „interpelacje radnych” o zapytania radnych i wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Dariusz Nowosielski odpowiedzieli, Ŝe porządek obrad sesji jest zgody z nowym Statutem 
Gminy i nie ma Ŝadnych formalnych przeszkód, by wszystkie te podpunkty były realizowane 
w punkcie „sprawy róŜne i organizacyjne”. 
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Porządek obrad sesji został przyjęty 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach 
„wstrzymujących się”. 
  
Ad. II 
Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności za 2012 r., w tym informacja  o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie.  
Na Sesję został zaproszony Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Zawadzkiem 
komisarz Arkadiusz Chętnicki, który przedstawił przedmiotowe sprawozdanie i 
przeanalizował pod kątem występujących zagroŜeń, zdarzeń, odnotowanych przestępstw i 
wypadków.  Komendant omówił równieŜ bieŜącą sytuację Komisariatu Policji w 
Zawadzkiem, podkreślając przy tym jak waŜne jest wsparcie Gminy w finansowaniu słuŜb 
ponadnormatywnych i moŜliwość kierowania dodatkowych patroli na teren gminy.  
W tym punkcie  Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Danieliusz Gałązka w 
imieniu komisji złoŜył wniosek do Burmistrza Zawadzkiego o wystąpienie do Komendanta 
Głównego Policji oraz Wojewody Opolskiego o podjęcie działań mających na celu budowę 
Komisariatu Policji w Zawadzkiem na działce przy ul. Kolejowej.  
W dyskusji na temat bezpieczeństwa na terenie gminy udział wzięli radni: Andrzej Orłowski, 
Danieliusz Gałązka, Joachim Szulc, Brygida Polak, Dariusz Nowosielski, Bartłomiej 
Kowalczyk. 
W tym miejscu radny Andrzej Orłowski złoŜył wniosek o następującej treści: Rada Miejska w 
Zawadzkiem wnioskuje za pośrednictwem Pana Burmistrza Zawadzkiego do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Opolu o zatrudnienie brakujących policjantów w Komisariacie 
policji w Zawadzkiem. 
 
Ad. III 
Podjęcie uchwał:   

1. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Zawadzkie 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Mieczysława Orgackiego. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Joachim 
Szulc. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie -12 głosów „za” (Uchwała nr XXIX/324/13).  

2. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Zawadzkie 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Mieczysława Orgackiego, który 
poinformował zebranych, iŜ uchwała ta zostanie zmieniona z chwilą wejścia w Ŝycie 
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
Jednogłośnie została przyjęta autopoprawka do uchwały: § 13 ust. 3 pkt 2-7. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek odczytał pozytywną opinię Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Joachim 
Szulc. 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie -12 głosów „za” (Uchwała nr XXIX/325/13).  
3.w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w 
Opolu przedstawił i omówił Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Joachim 
Szulc. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie -12 głosów „za” (Uchwała nr XXIX/326/13).  

4. w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronie pomnika przyrody 
Projekt uchwały omówiła Karina Bartoszek Kierownik Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Joachim 
Szulc. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie -12 głosów „za” (Uchwała nr XXIX/327/13).  

5. w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, połoŜonym na terenie miasta i gminy 
Zawadzkie 

Projekt uchwały omówiła Karina Bartoszek Kierownik Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Joachim 
Szulc. 
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 11 „za”, przy 1 głosie „przeciw”  (Uchwała nr 
XXIX/328/13).  

6. w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, połoŜonym na terenie miasta i gminy Zawadzkie 

Projekt uchwały omówiła Karina Bartoszek Kierownik Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Joachim 
Szulc. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie -12 głosów „za” (Uchwała nr XXIX/329/13).  
W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek na wniosek radnego Józefa 
Romberga zarządził przerwę. 
 
Ad. IV 
Interpelacje radnych. 
W związku z nieobecnością radnego Piotra Beiera i radnej Beaty Manka-Kuklik radny 
Joachim Bielski zawnioskował o powołanie do Komisji Uchwał i Wniosków dwóch osób. 
Do Komisji Uchwał i Wniosków został powołany radny Joachim Bielski (11 głosów „za”), 
oraz radny Joachim Szulc (11 głosów „za”). 
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Radny Andrzej Orłowski złoŜył zapytanie czy zatrudnienie w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w śędowicach małŜeństwa – dyrektora i pracownika gospodarczego jest 
zgodne z prawem oraz czy jest zgodne z prawem to, iŜ członkiem Rady Nadzorczej w Spółce 
ZAW-KOM  jest Eugeniusz Gałuszka, a jego Ŝona jest w Zarządzie spółki. 
Wątpliwości prawne wyjaśniła Radca Prawny Mirosława Sulewska, która wyjaśniła, Ŝe  
dyrektor szkoły podlega pod przepisy Karty Nauczyciela, a nie przepisy ustawy o 
pracownikach samorządowych, natomiast działalność Spółki ZAW-KOM  podlega pod 
przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych. 
W dyskusji na ten temat udział wzięli: Burmistrz Mieczysław Orgacki, radny Joachim Szulc, 
radny Andrzej Orłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek. 
     
Ad. V  
Sprawy róŜne i organizacyjne. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek przedstawił: 
- sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 
- pismo jakie zostało skierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie przejścia dla 
pieszych na ul. Opolskiej na wysokości ul. śeromskiego, 
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawadzkie za 
rok 2012, 
- uchwałę Nr 15/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 lutego 
2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zawadzkie. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. 
Zapytania do sprawozdania Burmistrza składali radni Józef Romberg i Danieliusz Gałązka.  
Radny Bartłomiej Kowalczyk zaapelował do radnych o umoŜliwienie mu pracy w komisji 
problemowej, najlepiej w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki. 
Radny Andrzej Orłowski poruszył następujące tematy: 
- brak informacji na temat połączeń z Zawadzkiego do Opola od momentu zamknięcia 
połączenia kolejowego, 
- informacja na stronie internetowej na temat zamknięcia drogi na odcinku Krasiejów-
Mnichus jest nieprecyzyjna,  
- funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej. 
Radny Józef Romberg poruszył następujące tematy: legalność ustawienia samochodu 
kempingowego na basenie Leśnym w Zawadzkiem, dostępność do zbiorników wodnych – 
stawy, a nie tylko członkowie PZW, obszerność deklaracji „śmieciowych”.  
Radny  Joachim  Szulc zabrał głos na temat działań, które były podejmowane w związku z 
likwidacją pociągów z Zawadzkiego do Tarnowskich Gór.  
Burmistrz Mieczysław Orgacki ustosunkował się do powyŜszych tematów.  
 
Ad. VI 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski  zgłoszone na poprzedniej sesji. 
Brak. 
 
Ad. VII 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2013  r.   
Protokół z obrad sesji z dnia 28 lutego 2013 r. został przyjęty stosunkiem głosów 10 „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
   
Ad. VIII 
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
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1. Wniosek Komisji Samorządności i Porządku Publicznego do Burmistrza Zawadzkiego o 
wystąpienia do Komendanta Głównego Policji oraz Wojewody Opolskiego o podjęcie działań 
mających na celu wybudowanie Komisariatu Policji w Zawadzkiem na działce przy ulicy 
Kolejowej – 12 głosów „za”. 
2. Wnioski radnego Andrzeja Orłowskiego: 
- Rada Miejska w Zawadzkiem wnioskuje za pośrednictwem Pana Burmistrza Zawadzkiego 
do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o zatrudnienie brakujących policjantów w 
Komisariacie policji w Zawadzkiem – 2 głosy „za”, 5 głosów „przeciw”, 5 głosów 
„wstrzymujących się”; 
- radny wnioskuje do Rady Miejskiej o udostępnianie na stronie internetowej UM porządku 
posiedzeń komisji problemowych RM w taki sam sposób jak to jest w przypadku porządku 
obrad Sesji Rady Miejskiej – wnioskodawca wniosek wycofał po wyjaśnieniach 
Przewodniczącego Rady Miejskiej iŜ od miesiąca marca porządki posiedzeń będą 
publikowane; 
- radny wnioskuje do Rady Miejskiej o nagrywanie posiedzeń komisji problemowych i 
umieszczanie kaŜdego nagrania na stronie internetowej UM w taki sam sposób jak to jest w 
przypadku nagrania z odbytych Sesji Rady Miejskiej -  1 głos „za”, 7 głosów „przeciw”, 4 
głosy „wstrzymujące się”; 
- radny wnioskuje do Rady Miejskiej, na podstawie art. 18 a ustawy o samorządzie gminnym 
o przeprowadzenie kontroli działalności Pana Burmistrza jako organu wykonawczego wobec 
jednoosobowej Spółki ZAW-KOM w Zawadzkiem – 1 głos „za”, 10 głosów „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący się”.  
  
Ad. IX  
Zakończenie obrad Sesji.  
Na tym zakończono obrady Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 lutego 2013 r.  
Obrady Sesji zakończyły się o godz. 18.40 
 
Protokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczył:  
Inspektor ds. BRM                       Danieliusz Gałązka      Przewodniczący Rady Miejskiej 
Joanna Zawadzka                                                                             Stanisław Kiełek   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


