Protokół
z posiedzenia komisji wspólnej w dniu 22 marca 2021 r.
Obecni: wg załączonej listy obecności.
Posiedzenie komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległośćzdalny tryb obradowania (na podstawie 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).
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Gospodarowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi oraz gruntowymi (finanse) –
temat Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – temat Komisji Samorządności i Porządku Publicznego.
4. Działalność organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Zawadzkie
zajmujących się sportem i turystyką. Zapoznanie się z ich planami, potrzebami
i osiąganymi wynikami ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych
z funkcjonowaniem w obecnej sytuacji pandemicznej – temat Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki.
5. Informacja na temat żłobka i przedszkoli działających na terenie gminy Zawadzkie
(struktura, ilość wychowanków, kadra, nabór na bieżący rok i prognozy na kolejne lata).
Omówienie ewentualnych problemów związanych z funkcjonowaniem placówek
w obecnej sytuacji pandemicznej – temat Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu
i Turystyki.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.;
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) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z ternu gminy Zawadzkie na lata 2019 – 2032”;
4) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r.;
5) w sprawie przekazania skargi według właściwości.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Posiedzeniu komisji wspólnej przewodniczył Dariusz Zajdel Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, który otworzył posiedzenie i stwierdził prawomocność do podejmowania
decyzji.
Ad. 2
Gospodarowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi oraz gruntowymi (finanse) – temat
Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Informację na temat gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi oraz gruntowymi
przedstawili pracownicy Referatu Nieruchomości i Inwestycji: Eliza Bujmiła -Winkler, Beata
Karlińska, Anna Guzy.
Radny Michał Rytel zawnioskował o przygotowanie informacji:
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-nt. budynku przy ul. Stawowej w Zawadzkiem (strażnica OSP) – jakie są plany związane z lokalami
w tym budynku?

Ad. 3
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
temat Komisji Samorządności i Porządku Publicznego.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przedstawiła Barbara Skwara. Radni informację przyjęli do wiadomości.
Ad. 4
Działalność organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Zawadzkie zajmujących
się sportem i turystyką. Zapoznanie się z ich planami, potrzebami i osiąganymi wynikami ze
szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z funkcjonowaniem w obecnej sytuacji
pandemicznej – temat Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki.
Temat omówiła radna Zuzanna Matusek – wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu i Turystyki.
Radny Michał Rytel - ile kosztowało administrowanie poszczególnych obiektów przez Sp.
ZAW-KOM i w tej kwocie za ile dany obiekt został wyremontowany (rozbicie na poszczególne
obiekty: administrowanie i remonty)?
Ad. 5
Informacja na temat żłobka i przedszkoli działających na terenie gminy Zawadzkie (struktura,
ilość wychowanków, kadra, nabór na bieżący rok i prognozy na kolejne lata). Omówienie
ewentualnych problemów związanych z funkcjonowaniem placówek w obecnej sytuacji
pandemicznej – temat Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki.
Informację przedstawiła Joanna Datoń Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury
Społecznej.
Radna Katarzyna Kanoza zwróciła się z wnioskiem o przygotowania zestawienia płac kadry
niepedagogicznej (ogólne na każde przedszkole) w poszczególnych przedszkolach ( na
następne posiedzenie komisji wspólnej).
Ad. 6
Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok został zaopiniowany
jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”).
2) Projekt uchwały 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 nie został zaopiniowany.
3) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032” został
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”).
4) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r. został zaopiniowany
pozytywnie stosunkiem głosów 7 „za”, 4 głosy „przeciw”.
5) Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości został zaopiniowany
jednogłośnie pozytywnie (10 głosów „za”).
Ad. 7
Sprawy różne.
Wnioski Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Zajdla:
Uzupełnić informację, która została przygotowana na sesję RM dot. OSP:
1. Uzupełnienie informacji o samochodach bojowych w poszczególnych OSP o:
- rok produkcji,
- przejechane kilometry w 2018, 2019, 2020 roku.
2. Uzupełnienie informacji o strażakach, którzy mogą brać udział w akcji bojowej w
poszczególnych OSP:
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- wiek:
a. do 40 lat,
b. od 41 do 50 lat,
c. od 51 do 60 lat,
d. powyżej 60 lat),
- zatrudnienie (emerytura, bezrobotny, w danej miejscowości, w Gminie Zawadzkie, w
Powiecie Strzeleckim, na terytorium kraju, zagranica),
- posiadane aktualnego badania lekarskiego, badania psychotechnicznego w tym na
prowadzenie wozu bojowego, ubezpieczenia.
3. Otrzymane środki na funkcjonowanie danej OSP w roku 2018, 2019, 2020 z:
- budżetu Gminy Zawadzkie,
- budżetu krajowego – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- zakładów ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia,
- funduszy europejskich,
- własnych zbiórek.
4. Ile razy w latach 2018 – 2020 danej OSP była przeprowadzana inspekcja dotycząca
gotowości operacyjnej.
Uzupełnić informację na temat żłobka i przedszkoli (na następne posiedzenie komisji wspólnej)
Informacja związana z kosztami działalności żłobka i każdego przedszkola w roku 2018, 2019,
2020.
A. Wydatki.
1. Wydatki ogółem.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników.
a. łączne,
b. nauczycieli,
c. pozostałego personelu,
d. za pracę w godzinach nadliczbowych.
3. Wydatki na remonty.
4. Wydatki na inwestycje.
5. Zakup materiałów i wyposażenia.
6. Zakup pozostałych usług.
7. Zakup mediów energetycznych.
B. Wpływy.
8. Wpływy z budżetu Gminy.
9. Dofinansowanie z budżetu krajowego.
10. Dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach realizowanych projektów.
11. Wpływy z różnych opłat.
12. Wpływy z usług.
Wnioski radnego Michała Rytel:
1. Przedstawić informację na temat wymiany drzwi w Szkole Podstawowej w Kielczy.
2. Hala sportowa – przygotować informację na jakie wydatki są przeznaczone dodatkowe
środki (400 tys. zł).
3. Budżet Obywatelski – radny prosi o wyjaśnienie dlaczego zadanie „Modernizacja
kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Renarda i Wojska Polskiego w Żędowicach” została
zakwalifikowane, skoro w regulaminie jest mowa o tym, iż zgłaszane zadania muszą być
ogólnodostępne dla mieszkańców i udostępniane nieodpłatnie. Ponadto oddanie głosu powinno
być możliwe również w innych miejscach na terenie gminy (do rozważenia w przyszłorocznym
regulaminie budżetu).
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4. Zgodnie z ustawą PSZOK nie może być budowany z „opłaty śmieciowej” (mieszkańcy nie
mogą być obciążeni tym zadaniem). Radny prosi o wyjaśnienie.
5. Wypożyczalnia strojów w BIK – ile kosztowała, ile strojów, koszt jednego stroju, koszt
wypożyczenia stroju, koszty prania, itd.?
Ad. 8
Zakończenie posiedzenia.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Protokołowała:
Joanna Zawadzka

Obradom komisji wspólnej przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel
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