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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem  w obradach Sesji w dniu                           
27 maja 2013 r. uczestniczyło 12 radnych ( nieobecny radny Joachim Szulc, radny Józef 
Romberg oraz 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.  Sprawozdanie na temat wdroŜenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach – podjęte działania w tym zakresie.  

III.  Podjęcie uchwał:   
1. w sprawie wyraŜenia woli współpracy z gminami oraz powiatami subregionu 
kędzierzyńsko-kozielskiego, 
2.  w sprawie upowaŜnienia Zarządu ZGK ZAW-KOM Spółka z o.o. w 
Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej, 
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.  

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 22 kwietnia 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. 
Porządek obrad Sesji został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. II 
Sprawozdanie na temat wdroŜenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 
podjęte działania w tym zakresie.  
Sprawozdanie przedstawiła Dorota Klyssek zajmująca samodzielne stanowisko ds. zamówień 
publicznych i spraw komunalnych. 
Radny Andrzej Orłowski zabrał głos w sprawie posprzątania ulicy Opolskiej i chodnika po 
akcji zima – działania Burmistrza są niewystarczające.  
Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił, Ŝe obowiązek odśnieŜania oraz sprzątnięcia 
chodnika naleŜy do mieszkańców.  
Radny Dariusz Nowosielski zapytał kiedy będą wypowiadane umowy przez Spółkę ZAW-
KOM.  
Prezes Spółki ZAW-KOM Marian Kreis odpowiedział, Ŝe umowy są wypowiadane. .  
Ad. III 
Podjęcie uchwał:   

1. w sprawie wyraŜenia woli współpracy z gminami oraz powiatami subregionu 
kędzierzyńsko-kozielskiego 
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Burmistrz Mieczysław Orgacki omówił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia woli 
współpracy z gminami oraz powiatami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego.  
Opinie komisji: 
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 -12 głosów „za” (Uchwała nr XXXII/354/13). 
 

2.  w sprawie upowaŜnienia Zarządu ZGK ZAW-KOM Spółka z o.o. w 
Zawadzkiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Mieczysław Orgacki. 
Opinie komisji: 
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 -12 głosów „za” (Uchwała nr XXXII/355/13). 
 

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 omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 
Opinie komisji: 
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 -12 głosów „za” (Uchwała nr XXXII/356/13). 
Ad. IV 
Interpelacje radnych. 
Brak interpelacji radnych. 
Ad. V 
Sprawy róŜne i organizacyjne. 
1/ Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek przedstawił sprawozdanie z działalności 
w okresie międzysesyjnym. 
2/ Burmistrz Mieczysław Orgacki przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym. 
Pytania do sprawozdania Burmistrza zadawali radni: Joachim Bielski, Andrzej Orłowski, 
Danieliusz Gałązka.  
Radny Andrzej Orłowski nawiązał do spotkania Burmistrza w nadleśnictwie w sprawie 
bezpieczeństwa na rzece Mała Panew. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki – było to spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady 
Powiatu Strzeleckiego. Nadleśnictwo było gospodarzem.  
Ad. VI 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski  zgłoszone na poprzedniej sesji. 
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Na zapytanie radnego Joachima Bielskiego dotyczące zmiany organizacji ruchu na ul. 
Dworcowej w Zawadzkiem Burmistrz Mieczysław Orgacki odpowiedział, iŜ czekamy w tej 
chwili na zatwierdzenie projektu przez starostwo. 
Radny Danieliusz Gałązka zapytał, czy gmina przejmie teren, który jest obok dworca. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki odpowiedział, Ŝe temat ten jest uzgadniany. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek przedstawił: 
- odpowiedzi na interpelacje złoŜone na ostatniej sesji, 
- informację na temat kosztów utrzymania mieszkań komunalnych, 
- uchwałę – apel Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole, 
- informację w sprawie procedury zatwierdzenia taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków.  
Głos w sprawie taryfy za wodę i odprowadzania ścieków zabrał radny Andrzej Orłowski, 
który nie zgodził się z wyjaśnieniami przedmówcy. 
Wyjaśnień w tej sprawie udzielali: Burmistrz Mieczysław Orgacki, Prezes Spółki ZAW-
KOM Marian Kreis oraz Radca Prawny Mirosława Sulewska. 
Zgodnie z przepisami prawa taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady. 
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowanym dniem 
wejścia taryf w Ŝycie , przedstawia burmistrzowi wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku 
dołącza się szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan. Burmistrz 
sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje 
koszty pod względem celowości ich ponoszenia.  Rada podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu 
taryf w terminie 45 dni od dnia złoŜenia wniosku burmistrzowi, bądź o odmowie 
zatwierdzenia taryf, jeŜeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. W sytuacji, gdy 
rada nie podejmie uchwały w terminie 45 dni od dnia złoŜenia wniosku jej kompetencje 
wygasają, a taryfy wchodzą w Ŝycie po upływie 70 dni od dnia złoŜenia wniosku o 
zatwierdzenie taryf. W dniu 22.03.2013 r. spółka ZAW-KOM złoŜyła wniosek o 
zatwierdzenie taryfy. Po dokonaniu weryfikacji Spółka została wezwana do poprawienia 
uchybień we wniosku. W dniu 15.04.2013 r. Spółka poinformowała Burmistrza o 
poprawieniu uchybień. Wniosek Burmistrza o wprowadzenie pod obrady Sesji Rady 
Miejskiej projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzania ścieków wpłynął do Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu          
23 kwietnia 2013 r., wobec czego w dniu 6 maja 2013 r. upłynął ustawowy termin 
umoŜliwiający zajęcie stanowiska przez Radę Miejską.  
    
Ad. VII 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2013  r.    
Protokół z Sesji z dnia 22 kwietnia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie (12 głosów „za”). 
 
Ad. VIII 
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące wnioski radnego Andrzeja 
Orłowskiego: 
1/ o podjęcie starań przez Pana Burmistrza w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego z 
Opola przez Zawadzkie do Tarnowskich Gór i z powrotem – 6 głosów „za”, 6 głosów 
„wstrzymujących się”; 
2/ o udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego protokołów z posiedzeń 
Klubów Radnych obecnej kadencji Rady Miejskiej w taki sam sposób jak to jest w przypadku 
protokołów z odbywanych Sesji i komisji problemowych Rady Miejskiej – 2 głosy „za”, 6 
głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”; 
3/ o wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Zawadzkie moŜliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 3 głosy „za”, 5 
głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”; 



 5 

4/ o podjęcie zdecydowanych działań przez Pana Burmistrza w zakresie przestrzegania 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie poprzez usunięcie 
piasku uŜytego do usuwania śliskości w czasie zimy na ulicy i chodnikach wzdłuŜ ulicy 
Opolskiej w Zawadzkiem  i śędowicach – 1 głos „za”, 7 głosów „przeciw”, 3 głosy 
„wstrzymujące się”. 
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty jednogłośnie (11 głosów „za”). 
(Podczas omawiania wniosków obrady Sesji opuścił radny Joachim Bielski).  
 
Ad. IX 
Zakończenie obrad Sesji. 
 Na tym zakończono obrady Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2013 r.  
Obrady Sesji zakończyły się o godz. 17.50. 
 
Protokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczył:  
Inspektor ds. BRM                       Danieliusz Gałązka      Przewodniczący Rady Miejskiej 
Joanna Zawadzka                                                                             Stanisław Kiełek   
 
 
 
 
 
 
 


