
Protokół  

 z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Turystyki oraz Komisji Samorządności i Porządku Publicznego   

w dniu 26 października 2020 r.  

 

 

Obecni: wg załączonej listy obecności. 

Posiedzenie komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 

tryb zdalny.  

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.; 

2) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej, 

3) w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie 

na 2021 r., 

4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy 

Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. 

3. Analiza wniosków składanych do projektu budżetu na 2021 r. ze szczególnym 

uwzględnieniem planowanych na 2021 r. inwestycji i remontów (Komisja Budżetowo-

Gospodarcza). 

4. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu zimowego (Komisja 

Samorządności i Porządku Publicznego). 

5. Informacja z działalności BIK za I półrocze 2020 r. – wykorzystanie bazy, organizacja 

wypoczynku wakacyjnego oraz imprez gminnych (Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Turystyki).  

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad. 1 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który po 

sprawdzeniu obecności stwierdził prawomocność do podejmowania decyzji. 

Ad. 2 

Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. Projekt uchwały został 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”). 

2) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 

Projektu uchwały nie opiniowano. 

3) w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie 

na 2021 r. 



Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska. Radny Michał Rytel 

wystąpił przeciwko podejmowaniu tej uchwały w okresie pandemii. Budżet Obywatelski jak 

najbardziej jest potrzebny, ale w obecnej sytuacji nie ma pieniędzy na tę działalność.   

Projekt uchwały został zaopiniowany następująco: 9 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy 

Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zaproponował zrezygnować z procedowania 

tej uchwały i zaplanowane 50 tys. zł przeznaczyć w przyszłym roku na dofinansowanie w 

ramach działania 5.5 RPWO.  

Projekt uchwały został zaopiniowany następująco: 9 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.  

Ad. 3 

Analiza wniosków składanych do projektu budżetu na 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem 

planowanych na 2021 r. inwestycji i remontów (Komisja Budżetowo-Gospodarcza). 

Do projektu budżetu nie wpłynęły zewnętrzne wnioski.  

Ad. 4 

Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu zimowego (Komisja Samorządności i 

Porządku Publicznego). 

Radni zapoznali się z wcześniej otrzymaną informacją. Brak dyskusji.  

Ad. 5 

Informacja z działalności BIK za I półrocze 2020 r. – wykorzystanie bazy, organizacja 

wypoczynku wakacyjnego oraz imprez gminnych (Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu 

i Turystyki).  

Radni zapoznali się z wcześniej otrzymaną informacją. Brak dyskusji.  

Ad. 6 

Sprawy różne. 

Brak. 

Ad. 7 

Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono posiedzenie komisji wspólnej w dniu 26 października 2020 r.  

 

Protokołowała:                   Przewodniczył: 

Joanna Zawadzka      Przewodniczący Rady Miejskiej  

           Dariusz Zajdel  

 

 

 
 


