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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem  w obradach Sesji w dniu                           
25 marca 2013 r. uczestniczyło 11 radnych ( nieobecny radny Ryszard Opas, radna Brygida 
Polak, radny Józef Romberg, radny Dariusz Nowosielski). 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.  Informacja na temat komunikacji gminnej – poniesione koszty z budŜetu gminy 
oraz dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców. 

III.  Informacja o podjętych działaniach w zakresie zabezpieczenia komunikacji w 
związku z modernizacją sieci PKP na trasie Opole-Częstochowa i zamknięcia linii 
kolejowej na trasie Opole-Zawadzkie. 

IV.  Podjęcie uchwał:   
1. w sprawie wystosowania protestu przeciwko wyłączeniu z uŜytkowania linii 
kolejowej Nr 144 na trasie Fosowskie – Zawadzkie, 
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 zmiany uchwały Nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2013 r., 
4. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,  
5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie na lata 2011 – 2032”, 
6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z 
budŜetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji słuŜących 
ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie, 
7. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2013”, 
8. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
sprzedawanej jako lokal mieszkalny (dz. gruntu Nr 432/25 z mapy 2), 
9. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
sprzedawanej jako lokal mieszkalny (dz. gruntu Nr 386/31), 
10. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
sprzedawanej jako lokal mieszkalny (działki gruntu Nr 422/8,422/10, 422/11), 
11. w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy na rok 2014 
środków stanowiących fundusz sołecki, 
12. w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę 
Zawadzkie projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion w Gminie Zawadzkie” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII 
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 
8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 
13. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

V. Interpelacje radnych. 
VI.  Sprawy róŜne i organizacyjne. 
VII.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski  zgłoszone na poprzedniej sesji. 
VIII.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2013  r.    
IX.  Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
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X. 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. 
Zgodnie z pismem Burmistrza Nr BM.005.12.2013 z dnia 20 marca 2013 r. do porządku 
obrad Sesji jednogłośnie (głosowanie en block 11 głosów „za”) zostały włączone następujące 
punkty: 
Zaopiniowanie projektów uchwał: 
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie, 
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 
- w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu wraz z 
aktami sprawy i odpowiedzią, 
- w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 
 
Ad. II 
Informacja na temat komunikacji gminnej – poniesione koszty z budŜetu gminy oraz 
dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców. 
Informację na temat komunikacji gminnej przedstawił Burmistrz Mieczysław Orgacki. 
Radny Andrzej Orłowski zapytał o informację dot. przychodów z tytułu sprzedanych biletów 
oraz mówił równieŜ o rozszerzeniu naszej oferty komunikacyjnej w kierunku Lublińca przez 
Krupski Młyn, Kluczborka i Fosowskiego. Dalej radny poruszył temat cen biletów, 
konkurencyjności dla PKS oraz konieczności podjęcia działań w zakresie pozyskania 
przewoźników.   
Burmistrz Mieczysław Orgacki – informacja na temat przychodów z tytułu sprzedanych 
biletów zostanie przygotowana.  Dalej Burmistrz mówił, Ŝe zgodnie z przepisami prawa 
gmina moŜe organizować komunikację na własnym terenie. Przewoźnicy organizują 
komunikację, bo mają w tym zyski. Gminna komunikacja nie wchodzi w zakres innych 
komunikacji. 
W dalszej części dyskusji nad tym tematem udział wzięli radni: Beata Mańka-Kulik, Paweł 
Klencz, Joachim Szulc. 
 
Ad. III 
Informacja o podjętych działaniach w zakresie zabezpieczenia komunikacji w związku z 
modernizacją sieci PKP na trasie Opole-Częstochowa i zamknięcia linii kolejowej na trasie 
Opole-Zawadzkie. 
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej na Sesję Rady przybyli: Sylwester 
Brząkała Dyrektor Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Opolu oraz Wojciech 
Skawina przedstawiciel Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
w Opolu, którzy przedstawili szczegółową informację w zakresie powyŜszej tematyki. 
Przewozy komunikacji zastępczej będą realizowane przez przewoźników autobusowych wg 
kolejowej taryfy przewozowej spółki Przewozy Regionalne i na podstawie rozkładu jazdy. 
Ilość autobusów przewidzianych do obsługi całej linii będzie dostosowana do ilości 
podróŜnych. 
Po wysłuchaniu przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Opolskiego Zakładu 
Przewozów Regionalnych radni zadawali pytania, które dotyczyły likwidacji linii kolejowej 
do Zawadzkiego, cen biletów, połączeń kolejowych do Kielczy. 
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Ad. III 
Podjęcie uchwał:   

1. w sprawie wystosowania protestu przeciwko wyłączeniu z uŜytkowania linii 
kolejowej Nr 144 na trasie Fosowskie – Zawadzkie 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek. 
Przyjęcie autopoprawki dot. rozszerzenia  kręgu odbiorców uchwały o Dyrektora Zakładu 
Linii Kolejowych w Opolu oraz Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich 
Górach, a takŜe do lokalnych mediów – 11 głosów „za”. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie -11 głosów „za” (Uchwała nr XXX/330/13).  

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 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie -11 głosów „za” (Uchwała nr XXX/331/13). 

3. 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. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie -11 głosów „za” (Uchwała nr XXX/332/13). 

4. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Mieczysław Orgacki. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie -11 głosów „za” (Uchwała nr XXX/333/13). 

5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie na lata 2011 – 2032” 

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Mieczysław Orgacki oraz Karina Bartoszek 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Autopoprawki: w załączniku do uchwały zaktualizowano dane nieruchomości, na których 
znajduje się azbest – za przyjęciem autopoprawek głosowało 11 radnych (głosowanie en 
block 11 głosów „za”). 
 Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie -11 głosów „za” (Uchwała nr XXX/334/13). 
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                 6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 
                 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z 
                 budŜetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji słuŜących 
                 ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Mieczysław Orgacki oraz 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, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie -11 głosów „za” (Uchwała nr XXX/335/13). 

7. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2013” 

Projekt uchwały przedstawiła 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, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
W dyskusji na temat tej uchwały udział wzięli radni: Paweł Klencz, Joachim Szulc, Beata 
Mańka-Kulik. 
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 10 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw” 
(Uchwała nr XXX/336/13). 

8. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
sprzedawanej jako lokal mieszkalny (dz. gruntu Nr 432/25 z mapy 2) 

Projekt uchwały przedstawiła 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, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Radny Joachim Szulc – uwaŜa, Ŝe  ceny działek są duŜo wyŜsze, gmina pozbywa się majątku.  
Karina Bartoszek  Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska – gmina lokal sprzedaje wraz z wycenionym gruntem i są to ceny rynkowe. 
Radny Paweł Klencz – naleŜy wziąć pod uwagę plan zagospodarowania terenu, na którym 
leŜy ta działka. 
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 10 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 
się”  (Uchwała nr XXX/337/13). 

9. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
sprzedawanej jako lokal mieszkalny (dz. gruntu Nr 386/31) 

Projekt uchwały przedstawiła 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, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 9 głosów „za”, przy 2 głosach „przeciw”  
(Uchwała nr XXX/338/13). 
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10. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
sprzedawanej jako lokal mieszkalny (działki gruntu Nr 422/8,422/10, 422/11) 

Projekt uchwały przedstawiła 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, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 9 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie 
‘”wstrzymującym się” (Uchwała Nr XXX/339/13). 

11. w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy na rok 2014 
środków stanowiących fundusz sołecki 

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Mieczysław Orgacki.  
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 11 głosów „za” (Uchwała Nr  XXX/340/13. 

12. w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę 
Zawadzkie projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion w Gminie Zawadzkie” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII 
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 
8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 

Projekt uchwały przedstawił burmistrz Mieczysław Orgacki oraz Marek Matuszczak 
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy. 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Mieczysław Orgacki.  
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 11 głosów „za” (Uchwała Nr  XXX/341/13). 

13. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Mieczysław Orgacki. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 11 głosów „za” (Uchwała Nr  XXX/342/13). 

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

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Mieczysław Orgacki, który powiedział równieŜ iŜ 
Gmina otrzymała pozytywną opinię Sanepidu w tym temacie. 
Za przyjęciem autopoprawek  głosowało 11 radnych (głosowanie en block 11 głosów „za”). 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal, 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie - 11 głosów „za” (Uchwała Nr  XXX/343/13). 
                 15. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  
                 zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich 
                 zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  
                 za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Mieczysław Orgacki. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 11 głosów „za” (Uchwała Nr  XXX/344/13). 
 
                16. w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w 
                Opolu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Mieczysław Orgacki. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 11 głosów „za” (Uchwała Nr  XXX/345/13). 
              17. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w 
               zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  
               zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Mieczysław Orgacki. 
Opinie komisji problemowych do projektu uchwały przedstawili: 
- Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka, 
- Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 11 głosów „za” (Uchwała Nr  XXX/346/13). 
 
Ad. V 
Interpelacje radnych. 
Brak interpelacji radnych. 
 
Ad. VI 
Sprawy róŜne i organizacyjne. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek przedstawił: 
- sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 
- zaproszenie na Sesję Rady Powiatu, 
- informację na temat pisma Pana Rudzik, jakie wpłynęło do Rady Miejskiej. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Guzy przedstawił informację na temat kontroli 
Komisji Rewizyjnej, która odbyła się w dniu 4 marca 2013 r. – kontrola efektywności 
wydatków budŜetu gminy w 2012 roku przeznaczonych na organizację pozarządowe oraz 
inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego. 
Radna Beata Mańka-Kulik – w imieniu Klubu Radnych „Przyszłość Zawadzkiego” 
podziękowała za zorganizowanie spotkania na temat funkcjonowania słuŜby zdrowia. 
Radny Bartłomiej Kowalczyk poprosił o informację na temat zapytania w sprawie pracy w 
komisji problemowej. 
Mieszkaniec Zawadzkiego Adam Mazurek zapytał o sprawy organizacyjne dotyczące kubłów 
na śmieci. 
Prezes Spółki ZAW-KOM Henryk Morys mówił na temat funkcjonowania spółki – 
zobowiązań finansowych spółki, realizacji kanalizacji w Kielczy, wystąpienia do sądu 
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przeciwko firmie M+, braku środków na realizację innych zadań spółki, spadku zuŜycia wody 
i aktualnym stanie prawnym spółki. 
W dyskusji na temat problemów poruszonych w wypowiedzi Prezesa Henryka Morysa udział 
wzięli radni: Andrzej Orłowski, Joachim Szulc, Paweł Klencz,  oraz Burmistrz Mieczysław 
Orgacki.  
 
Ad. VII 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski  zgłoszone na poprzedniej sesji. 
Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska przedstawiła odpowiedzi na wnioski z posiedzeń 
komisji problemowych.  
 
Ad. VIII 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2013  r.   
Protokół z Sesji z dnia 18 lutego  2013 r. został przyjęty stosunkiem głosów 10 „za”, przy 1 
głosie „wstrzymującym się”. 
   
Ad. IX 
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
Brak wniosków.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. X 
Zakończenie obrad Sesji.  
Na tym zakończono obrady Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2013 r.  
Obrady Sesji zakończyły się o godz. 19.45. 
 
Protokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczył:  
Inspektor ds. BRM                       Danieliusz Gałązka      Przewodniczący Rady Miejskiej 
Joanna Zawadzka                                                                             Stanisław Kiełek   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 


