
Protokół Nr XXI  

z sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 26 października 2020 r.  

 

Na wniosek Burmistrza Zawadzkiego oraz działając zgodnie z  art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w dniu 26 października 2020 r.  

odbyła się sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem  z wykorzystaniem środków porozumiewania 

się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbyły się poprzez system 

informatyczny. Obrad sesji rozpoczęły się o godz. 15.30.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie informacji o zmianach w statucie Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź 

z nami”. 

4. Zakończenie obrad sesji. 

Ad. 1 

Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który na 

początku sesji odczytał klauzulę informacyjną dotyczącą transmitowania i utrwalania relacji 

z sesji na stronie internetowej.  

Lista obecności w załączeniu. 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie (13 głosów „za”, głosowanie imienne).  

Ad. 3 

Przyjęcie informacji o zmianach w statucie Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”. 

 

Radni zapoznali się z Uchwałą Nr 113/II/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego 

„JEDŹ Z NAMI” z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian Statutu Związku Powiatowo-

Gminnego „JEDŹ Z NAMI”. Dokonanie zmian w statucie pozwoli na rozszerzenie Związku 

Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” o inne zainteresowane Powiaty i Gminy.  Umożliwi 

to przyjęcie do związku gminy Krapkowice, Gogolin oraz Zdzieszowice. Zmiana została 

szczegółowo omówiona przez Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego. Radni 

poprzez głosowanie wyrazili swoją opinię.   

Głosowanie nad przyjęciem informacji o zmianach w statucie Związku Powiatowo-Gminnego 

„JEDZ Z NAMI”: 13 głosów „za”, a tym samym nie został wniesiony żaden sprzeciw.  

Zakończenie obrad Sesji.  

Obrady Sesji w dniu 26 października 2020 r. zakończyły się o godz. 15.50. 

Nagranie video z obrad sesji dostępne jest na stronie: 

https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html  

 

 

Protokołowała:              Sekretarz obrad:                             Przewodniczył:  

Inspektor ds. BRM               Andrzej Włóczyk                     Przewodniczący  Rady Miejskiej 

Joanna Zawadzka                                                                                   Dariusz Zajdel   

 

https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html

