PROTOKÓŁ NR XIX/2020
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 31 sierpnia 2020 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło
14 radnych (Radny Hubert Hatlapa nieobecność usprawiedliwiona)
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.
Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który po
przywitaniu obecnych przypomniał o mijającej 40 rocznicy podpisania porozumień w Gdańsku
kończącego strajki w całej Polsce. Konsekwencją powyższego było utworzenie Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych,
niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel odczytał również klauzulę informacyjną dotyczącą transmitowania i utrwalania
relacji z sesji na stronie internetowej. W czasie obrad sesji wszystkie głosowania
przeprowadzono imiennie z użyciem programu do głosowania.
Lista obecności w załączeniu.
Porządek obrad:
I.
Sprawy regulaminowe:
1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2020 r.
II.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
III.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.;
2) w sprawie przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu;
3) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji;
4) w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji projektu pn.
„Nasze przedszkolaki to aktywne dzieciaki!” realizowanego w ramach
Poddziałania 9.1.3 – Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia
środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania;
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Zawadzkiego.
IV.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
V.
Interpelacje i zapytania radnych.
VI.
Sprawy różne i organizacyjne.
VII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
VIII. Zakończenie obrad Sesji.
Ad. I
Sprawy regulaminowe:
1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel otworzył
posiedzenie Sesji i stwierdził prawomocność do podejmowania decyzji.
2) Przyjęcie porządku obrad Sesji.
Na wniosek Burmistrza Zawadzkiego (pismo Nr OS.0006.7.2020 z dnia 17.08.2020 r.) do
porządku obrad zostały włączone punkt:
- podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na
terenie gminy Zawadzkie.
Porządek obrad sesji po zmianach:
I.
Sprawy regulaminowe:
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4) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
5) Przyjęcie porządku obrad Sesji.
6) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2020 r.
II.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
III.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.;
2)
w sprawie przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu;
3)
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji;
4)
w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji projektu pn.
„Nasze przedszkolaki to aktywne dzieciaki!” realizowanego w ramach
Poddziałania 9.1.3 – Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia
środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania;
5)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Zawadzkiego;
6)
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska,
realizowanych na terenie gminy Zawadzkie.
IV.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
V.
Interpelacje i zapytania radnych.
VI.
Sprawy różne i organizacyjne.
VII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
VIII. Zakończenie obrad Sesji.
Porządek obrad sesji ze zmianami został przyjęty jednogłośnie (14 głosów „za”).
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2020 r.
Protokół z sesji z dnia 29 czerwca 2020 r. został przyjęty jednogłośnie (14 głosów „za”).
Ad. II
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych
nakładach.
Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił radnym sprawozdanie z postępu realizacji zadań
inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach (radni otrzymali informację
w formie pisemnej).
Ad. III
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Skarbnik Gminy Karina Nowak omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 r.
Opinię komisji wspólnej (Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu i Turystyki i Komisji Samorządności i Porządku Publicznego) przedstawił
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie imienne: 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” (uchwała Nr XIX/151/20).
2) w sprawie przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Opinię komisji wspólnej (Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu i Turystyki i Komisji Samorządności i Porządku Publicznego) przedstawił
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.

3

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił również radnym odpowiedzi na zapytania
dotyczące gospodarki śmieciowej w gminie. W tym punkcie radni analizowali skutki
przystąpienia do związku i dyskutowali nad zasadnością wstąpienia do niego. W dyskusji udział
wzięli: radny Michał Rytel, Prezes ZGK ZAW-KOM Gabriela Górzańska, radny Paweł
Małecki, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Dorota Klyssek,
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
Halina Cytacka, Prokurent ZGK ZAW-KOM Kamil Kazuch, radny Jerzy Stasz, radny Michał
Baryga, radny Andrzej Kotylak, radna Maria Miszczyk, radna Agnieszka Jamrozik, radny
Andrzej Włóczyk, sołtys Kielczy Jan Czanguleit, Skarbnik Gminy Karina Nowak (dyskusja:
https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html).
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zarządził 15-minutowa przerwę. Po przerwie
odbyło się głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Za podjęciem uchwały
głosowało 7 radnych, przeciw głosowało 7 radnych. Uchwała nie została podjęta.
3) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Opinię komisji wspólnej (Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu i Turystyki i Komisji Samorządności i Porządku Publicznego) przedstawił
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie: 11 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” (uchwała nr XIX/152/20).
4) w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji projektu pn.
„Nasze przedszkolaki to aktywne dzieciaki!” realizowanego w ramach
Poddziałania 9.1.3 – Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia
środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania
Opinię komisji wspólnej (Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu i Turystyki i Komisji Samorządności i Porządku Publicznego) przedstawił
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie: 14 głosów „za”. (uchwała nr XIX/153/20)
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Zawadzkiego
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Kotylak przedstawił opinię
komisji.
Głosowanie: za uznaniem skargi jako bezzasadną głosowało 8 radnych, 4 przeciw, 2 radnych
„wstrzymało się” od głosu (uchwała nr XIX/154/20)
6) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska,
realizowanych na terenie gminy Zawadzkie
Opinię komisji wspólnej (Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu i Turystyki i Komisji Samorządności i Porządku Publicznego) przedstawił
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Na komisji wspólnej, która odbyła się w dniu 24 sierpnia 2020 r. został przegłosowany wniosek
Przewodniczącego Rady Miejskiej o wykreśleniu w załączniku nr 1 do uchwały w § 3 ust. 2
pkt 1 i 7. Ze względu na to, że w dalszej części regulaminu są odnośniki do tych zapisów
z regulaminu został usunięty również § 6 ust. 1 pkt 9 i 10.
Głosowanie nad zmianami: 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”.
Głosowanie nad uchwałą ze zmianami: 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” (uchwała nr
XIX/155/20).
Ad. IV
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
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Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.
Poinformował również radnych, że w dniu 4 września 2020 r. na cmentarzach w gminie odbędą
się uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikami Powstańców Ś.
Następnie działalność w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel. Do Rady Miejskiej wpłynęły następujące dokumenty (radni otrzymali
wszystkie dokumenty na służbowe maile):
- odpowiedź Komendanta Komisariatu Policji w Zawadzkiem w sprawie automatu CBD,
- odpowiedź Burmistrza na zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie wycinki
dębów,
- odpowiedz na wnioski radnych i Komisji Rewizyjnej,
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.,
- zaproszenie na obchody Dnia Weterana,
- rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Zawadzkie.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury. Zdrowia, Sportu i Turystyki Agnieszka Jamrozik
przedstawiła informację o wyjazdowym posiedzeniu komisji - przegląd miejsc służących
sportowi i rekreacji, natomiast Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej
przedstawiła sprawozdanie z wyjazdowego posiedzenia komisji związanego z wizytą on
obiektach należących do firmy Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” w tym na Wieży
Ciśnień. Komisja również wizytowała przedszkola w celu zapoznania się z ich stanem
technicznym w aspekcie koniecznych prac remontowych i inwestycji.
Ad. V
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Michał Rytel zapytał o inwestycję dot. gazyfikacji i przeszkody z nią związane, mówił
o zaplanowaniu spotkania z Zarządem Województwa Opolskiego w sprawie linii kolejowej nr
144 oraz o profilowaniu kierunków w szkole średniej.
Radny Paweł Małecki – złożył zapytanie dotyczące zabezpieczenia medycznego w placówkach
oświatowych w gminie oraz na jakim etapie jest zadanie doświetlenia placu zabaw w Kielczy.
Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że w sprawie usunięcia przeszkody, tj. zmiany
trasy rurociągu wodnego i przestawienia kilku słupów oświetleniowych zostało umówione
spotkanie z ZDW w Opolu.
Ad. VI
Sprawy różne i organizacyjne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował, że następna sesja odbędzie się
w dniu 28 września 2020 r., natomiast komisja wspólna w dniu 21 września 2020 r.
Ad. VII
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Do Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące wnioski:
1) Radnego Pawła Małeckiego:
– wniosek o przygotowanie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z obszarów zamieszkałych na okres trzech lat z uwzględnieniem stopy inflacji oraz
czynników niezależnych od wykonawcy. Przygotowanie przetargu długoterminowego
pozwoli na uzyskanie lepszych warunków ekonomicznych – 9 głosów „za”, 1 głos
„przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”,
- wniosek o powołanie komisji ds. przygotowania warunków przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszarów zamieszkałych. Do składu komisji
radny zaproponował: Katarzynę Kanozę, Agnieszkę Jamrozik, Dariusza Zajdla, Jerzego
Stasza, Michała Rytla i Pawła Małeckiego. Z uwagi na to, że zadanie to leży w kompetencji
organu wykonawczego wnioskodawca wniosek wycofał.
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2) Radnego Michała Rytla:
– o zmianę sposobu uruchamiania oświetlenia na głównej nitce w gminie z zegara
astronomicznego na czujniki zmierzchu – po dyskusji wnioskodawca wniosek wycofał.
Ad. VIII
Zakończenie obrad Sesji.
Obrady Sesji w dniu 31 sierpnia 2020 r. zakończyły się o godz. 18.00.
Nagranie video z obrad sesji dostępne jest na stronie:
https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html .

Protokołowała:
Inspektor ds. BRM
Joanna Zawadzka

Sekretarz obrad:
Andrzej Włóczyk

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel
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