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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło 

13 radnych (nieobecna radna Katarzyna Zebrala oraz radna Agnieszka Jamrozik). 

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość- zdalny tryb 

obradowania (na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz 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.) . Dyskusja i głosowanie odbyły się poprzez system informatyczny.  

Obrady były transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

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. W czasie obrad sesji wszystkie głosowania przeprowadzono 

imiennie. 

 Zainteresowani przebiegiem sesji mogli skorzystać z transmisji obrad sesji online 

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

natomiast zapytania, wnioski, opinie można było składać elektronicznie na adres 

sekretariat@zawadzkie.pl lub korespondencyjnie poprzez złożenie w skrzynce znajdującej 

się przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13.           

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 2 listopada 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

3) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości; 

4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy 

Zawadzkie na 2021 r.; 

5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na rok 2021; 

6) o uchyleniu Uchwały Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 

25 marca 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych gminy 

Zawadzkie  z zakresu kultury fizycznej Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

„ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem; 

7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

sprzedawanej jako lokal mieszkalny (1); 

8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

sprzedawanej jako lokal mieszkalny (2); 

https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html
mailto:sekretariat@zawadzkie.pl
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9) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

sprzedawanej jako lokal mieszkalny (3); 

10) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

sprzedawanej jako lokal mieszkalny (4); 

11) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

sprzedawanej jako lokal mieszkalny (5); 

12) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

gminy Zawadzkie na 2021 r. 

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.       
 

2) Przyjęcie porządku obrad sesji. 

Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie (12 głosów „za”). 
 

3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 2 listopada 2020 r. 

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 2 listopada 2020 r. został przyjęty jednogłośnie 

(12 głosów „za”). 

 

Ad. II 

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach. 

Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił radnym informację sprawozdanie z postępu 

realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach. 

Radna Katarzyna Kanoza zapytała o planowaną lokalizację dodatkowego oświetlenia przejść 

dla pieszych. Burmistrz poinformował, że będą doświetlone 3 przejścia zlokalizowane 

w Zawadzkiem. Radny Józef Romberg pytał, czy są zaplanowane w budżecie pieniądze na 

remont kanalizacji burzowej na ul. 1 Maja w Zawadzkiem. Burmistrz Mariusz Stachowski 

przekazał informację, że remont kanalizacji burzowej będzie wykonany po odbiorze wszystkich 

robót związanych z kanalizacją sanitarną. Zakres prac związanych z kanalizacją burzową nie 

jest obecnie uwzględniony w wydatkach budżetowych. 

 

Ad. III 

Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. Opinię komisji wspólnej 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Głosowanie: za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych (uchwała nr XXIII/164/20). 

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. Została 

również przedstawiona odpowiedź ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. na wniosek radnego Michała 

Rytla w sprawie wyliczenia wpływu wzrostu podatku od nieruchomości od budowli na ceny 

związane z dostarczaniem wody pitnej oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków.  

(na sesję zalogował się radny Michał Baryga). 
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Następnie Janina Chlebowska zajmująca stanowisko ds. wymiaru podatków i płac omówiła 

kolejno stawki podatków od nieruchomości. Radni głosowali nad każdym punktem osobno: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – wniosek radnego Michała Rytla 

0,95 zł  1 m 2 powierzchni – 4 głosy „za”, 8 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni – bez głosowania, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,51 zł od 1m 2 powierzchni – bez 

głosowania,, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu 

do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1m 2 powierzchni – bez głosowania; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – radny złożył wniosek o obniżenie proponowanej stawki do kwoty 0,81 zł 

od 1m 2 powierzchni użytkowej – 5 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”,, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – radny Michał Rytel 

złożył wniosek o pozostawienie kwoty w wysokości 22,50 zł od 1m 2 powierzchni 

użytkowej – 7 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym - 11,18 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej – bez głosowania, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,95 zł 

od 1m 2 powierzchni użytkowej - bez głosowania, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – wniosek radnej Marii Miszczyk - 

6,25 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej –  7 głosów „za”, 3 głosów „przeciw”, 2 głosy 

„wstrzymujące się”; 

3) od budowli lub ich części: 

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - radny Michał Rytel zgłosił 

wniosek 0,6% wartości, natomiast radna Maria Miszczyk zawnioskowała 0,7% 

wartości(zgodnie z decyzją komisji wspólnej). Został przegłosowany wniosek radnej 

Marii Miszczyk – 8 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 

b) pozostałych –  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 

7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – bez głosowania. 

Głosowanie nad uchwałą ze zmianami: 13 głosów „za” (Uchwała Nr XXIII/165/20). 

3) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Głosowanie: 13 głosów „za” (Uchwała Nr XXIII/166/20). 

4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy 

Zawadzkie na 2021 r. 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Głosowanie: 13 głosów „za” (Uchwała Nr XXIII/167/20). 
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5) w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na rok 2021 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Głosowanie: 13 głosów „za” (Uchwała Nr XXIII/168/20). 

6) o uchyleniu Uchwały Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 

25 marca 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych gminy 

Zawadzkie  z zakresu kultury fizycznej Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

„ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

W tym punkcie radni dyskutowali nad zasadnością podjęcia tej uchwały. W dyskusji brała 

udział radna Agnieszka Wasik, radni Michał Baryga, Michał Rytel oraz Katarzyna Kanoza. 

Podczas dyskusji Burmistrz Zawadzkiego poinformował radnych, że firma ZGK „ZAW-KOM” 

nie jest zainteresowana dalszym kontynuowaniem wykonywania zadań własnych gminy 

Zawadzkie z zakresu kultury fizycznej. 

Głosowanie: 7 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” 1 głos „wstrzymujący się” (Uchwała Nr 

XXIII/169/20). 

7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

sprzedawanej jako lokal mieszkalny (1) 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Głosowanie: 12 głosów „za” (Uchwała Nr XXIII/170/20). 

8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

sprzedawanej jako lokal mieszkalny (2) 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Głosowanie: 12 głosów „za” (Uchwała Nr XXIII/171/20). 

9) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

sprzedawanej jako lokal mieszkalny (3) 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Głosowanie: 12 głosów „za” (Uchwała Nr XXIII/172/20). 

10) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

sprzedawanej jako lokal mieszkalny (4) 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Głosowanie: 12 głosów „za” (Uchwała Nr XXIII/173/20). 

11) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

sprzedawanej jako lokal mieszkalny (5) 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Głosowanie: 12 głosów „za” (Uchwała Nr XXIII/174/20). 

12) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

gminy Zawadzkie na 2021 r. 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Głosowanie: 12 głosów „za” (Uchwała Nr XXIII/175/20). 

 

Ad. IV 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 
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Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami przedstawił Burmistrz Mariusz 

Stachowski, a następnie Przewodniczący Rady Dariusz Zajdel. 

W tym punkcie Burmistrz odpowiedział również radnej Katarzynie Kanozie nt. lokalizacji 

oświetlenia przejść dla pieszych.  

 

Ad. V 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Michał Rytel poinformował, ze Stowarzyszenie „Razem do celu” dysponuje 

14 komputerami, które można przekazać potrzebującymi.  

 

Ad. VI 

Sprawy różne i organizacyjne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował, że w miesiącu grudniu 

posiedzenie komisji wspólnej odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r., natomiast sesja 

odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 r. Posiedzenia odbędą się w trybie zdalnym.  

 

Ad. VII 

Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

1. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zawnioskował o udostępnienie 

uzyskanych informacji z deklaracji mieszkańców Gminy Zawadzkie 

ubiegających się o przyznanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego związanego z ochroną powietrza w zakresie 

wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne. Jaki udział własny 

w PLN w dofinansowaniu zadania przewiduje Urząd Miejski w Zawadzkiem? 

2. Radni Michał Baryga i Michał Rytel - wniosek o zainstalowanie kamer – 

na rondzie, na wyjeździe z Kielczy oraz na wyjeździe z Żędowic w kierunku 

Barutu (7 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”). 

 

Ad. VIII 

Zakończenie obrad Sesji.  

 

Obrady Sesji w dniu 30 listopada 2020 r. zakończyły się o godz. 17.30. 

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

