PROTOKÓŁ NR XXV/2021
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 25 stycznia 2021 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło
14 radnych (nieobecna radna Katarzyna Zebrala, natomiast radny Andrzej Kotylak zalogował
się w trakcie obrad sesji ).
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
(Teams). 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 21 grudnia 2020 r.
II.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
III.
Informacja o opłatach za odbiór odpadów komunalnych w zależności od przyjętego
sposobu rozliczania.
IV.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/177/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021-2029;
3) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Zawadzkie na lata 2021-2025;
4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska,
polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z
terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie;
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
nieruchomości gminnych;
6) w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie;
7) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r.;
8) w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r.;
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9) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2021 r.;
10) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2021 r.
V.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
VI.
Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Sprawy różne i organizacyjne.
VIII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
IX.
Zakończenie obrad Sesji.
2) Przyjęcie porządku obrad sesji.
Na wniosek Burmistrza (pisma Nr OS.0006.1.2021) do porządku obrad sesji włączono
następujące projekty uchwał:
1) o zmianie uchwały Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia
24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu;
2) o zmianie uchwały Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia
24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu.
Burmistrz Zawadzkiego złożył również wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji projektu
uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na
dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie
gminy Zawadzkie i wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały o tytule j.w., który
uwzględnia zastrzeżenia wniesione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przegłosowany (12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”) porządek obrad sesji po zmianach:
I.
Sprawy regulaminowe:
1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2020 r.
II.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
III.
Informacja o opłatach za odbiór odpadów komunalnych w zależności od przyjętego
sposobu rozliczania.
IV.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/177/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021-2029;
3) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Zawadzkie na lata 2021-2025;
4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska,
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polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z
terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie;
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
nieruchomości gminnych;
6) w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie;
7) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r.;
8) w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r.;
9) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2021 r.;
10) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2021 r.;
11) o zmianie uchwały Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia
24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu;
12) o zmianie uchwały Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia
24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu.
V.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
VI.
Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Sprawy różne i organizacyjne.
VIII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
IX.
Zakończenie obrad Sesji.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2020 r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2020 r. został przyjęty jednogłośnie (13
głosów „za”).
Ad. II
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych
nakładach.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych
nakładach omówił Burmistrz Mariusz Stachowski.
Ad. III
Informacja o opłatach za odbiór odpadów komunalnych w zależności od przyjętego sposobu
rozliczania.
Informację o opłatach za odbiór odpadów komunalnych w zależności od przyjętego sposobu
rozliczania omówiła Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(informację w formie pisemnej radni otrzymali we wcześniejszym terminie).
Ad. IV
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Skarbnik Gminy Karina Nowak szczegółowo omówiła projekt uchwały.
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Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXV/183/21).
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/177/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021-2029
Skarbnik Gminy Karina Nowak szczegółowo omówiła projekt uchwały.
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXV/184/21).
3) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Zawadzkie na lata 2021-2025
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Projekt uchwały omówiła Eliza Bujmiła-Winkler zajmująca stanowisko ds. mieszkaniowych.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXV/185/21).
4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska,
polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie
Projekt uchwały omówiła Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXV/186/21).
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
nieruchomości gminnych
Projekt uchwały omówiła Karina Bartoszek Kierownik Referatu Nieruchomości i Inwestycji.
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXV/187/21).
6) w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXV/188/21).
7) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXV/189/21).
8) w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXV/190/21).
9) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2021 r.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXV/191/21).
10) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2021 r.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXV/192/21).
Na sesji obecnych 14 radnych – zalogował się radny Andrzej Kotylak.
11) o zmianie uchwały Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia
24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Karina Nowak.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXV/193/21).
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12) o zmianie uchwały Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia
24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Karina Nowak.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXV/194/21).
Ad. V
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrz Mariusz Stachowski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zapytał, czy w ogłoszonym przetargu na
PSZOK uwzględniono monitoring, oświetlenie oraz podłączenie monitoringu do systemu
wojewódzkiego. Na pytanie odpowiedziała Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa – rzeczy te zostały uwzględnione w przetargu.
Następnie sprawozdanie ze swojej działalności przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel.
Ad. VI
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał odpowiedzi na wnioski i zapytania
z ostatniej sesji w sprawie:
- kosztów związanych z wydawaniem gazety Krajobrazy Zawadzkiego,
- uruchomienia zasobu w chmurze obliczeniowej na potrzeby przekazywania dokumentów
radnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej złożył wniosek dotyczący wniosek o zakup jednej licencji na
chmurę obliczeniową dla administratora na potrzeby Rady Miejskiej (9 głosów „za”, 2 głosy
„przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”).
Radny Hubert Hatlapa zapytał o zakup budynku w Kielczy, natomiast radny Andrzej Kotylak
pytał na jakim etapie jest gazyfikacja wzdłuż ul. Opolskiej, kiedy planowane jest przejście przez
nasypy kolejowe, czy jest planowany remont w OSP Żędowice oraz czy brany jest pod uwagę
remont mostu na ul. Ziai? Na pytania odpowiedział Burmistrz Mariusz Stachowski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel złożył następujące wnioski:
- przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji przebudowy budynku Świetlicy
Wiejskiej w Żędowicach należy przekazać do Komisji Budżetowo-Gospodarczej szkice, plany
zagospodarowania i propozycje ewentualnej przebudowy pomieszczeń w celu zatwierdzenia
ich do dalszej realizacji (13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”),
- przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji przebudowy budynku dawnej poczty
w Kielczy należy przekazać do Komisji Budżetowo-Gospodarczej szkice, plany przebudowy
pomieszczeń w celu zatwierdzenia ich do dalszej realizacji. Należy również uzgodnić zasady
przebudowy i wykorzystania niektórych pomieszczeń pod potrzeby parafii katolickiej
w Kielczy (13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”),
- przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji przebudowy budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żędowicach należy zamówić opracowanie: Stan obecny ratownictwa pożarowego
w Gminie Zawadzkie i proponowane kierunki rozwoju na najbliższe 10 lat” (6 głosów „za”,
8 głosów „przeciw”).
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Radny Paweł Małecki zwrócił się z prośbą o przygotowanie i przedłożenie radnym
sprawozdania i prezentacji remontów wykonanych w placówkach oświatowych w gminie
Zawadzkie w 2020 r., uwzględniając oferty wykonawców na zlecone prace (14 głosów „za”).
Radny Michał Rytel złożył zapytanie dotyczące oszczędności wynikających ze zmiany sposobu
dostarczania nakazów podatkowych mieszkańcom.
Radna Agnieszka Jamrozik zapytała ile osób ogląda transmisje obrad sesji i jaka jest ilość
pobrań w dwóch ostatnich miesiącach 2020 r.
Ad. VII
Sprawy różne i organizacyjne.
Następna sesja odbędzie w dniu 22 lutego 2021 r. (w trybie zdalnym), a posiedzenie komisji
wspólnej odbędzie się w dniu 15 lutego 2021 r. (w trybie zdalnym).
Ad. VIII
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Radny Paweł Małecki odczytał Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.
Ad. IX
Zakończenie obrad Sesji.
Obrady Sesji w dniu 25 stycznia 2021 r. zakończyły się o godz. 16.20.
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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