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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło 

14 radnych (nieobecny radny Michał Rytel). 

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 22 lutego 2021 r. 

II. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach. 

III. Informacja o strukturze (ludzie, sprzęt) i działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej w 

gminie Zawadzkie. 

IV. Podjęcie 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.  

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. 

Porządek obrad sesji został przyjęty 14 głosami „za”(głosowanie imienne). 

3) Protokół  z sesji Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2021 r. został przyjęty 

14 głosami „za” (głosowanie imienne). 

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

Ad. III 

Informacja o strukturze (ludzie, sprzęt) i działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie 

Zawadzkie. 

Informację przedstawił i omówił Aleksander Nowacki zajmujący stanowisko ds. obrony 

cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

Radny Andrzej Kotylak zawnioskował o przedstawienie informacji na temat przedziału 

wiekowego strażaków w poszczególnych jednostkach OSP.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zawnioskował o przygotowanie informacji na 

następujące tematy:  

- czy są informacją publiczną protokoły z inspekcji gotowości bojowej? 

- dochody i wydatki poszczególnych OSP, w tym ile środków finansowych z gminy, ile 

z innych źródeł (dot. 2020 r.), 

- przedłożyć informację o zatrudnieniu strażaków, tzn. ile pracuje w gminie, poza gminą, 

granicą. 

Ad. IV 

Podjęcie uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. 

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy (II wersja z dnia 25 marca 2021 r.). 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinię komisji wspólnej do projektu uchwały z dnia 

11 marca 2021 r.  

Głosowanie imienne za podjęciem uchwały: 14 głosów „za” (Uchwała Nr XXVII/200/21). 

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 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. 

Głosowanie imienne za podjęciem uchwały: 14 głosów „za” (Uchwała Nr XXVII/201/21). 

3) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z ternu gminy Zawadzkie na lata 2019 – 2032” 

Projekt uchwały omówiła Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa. 

Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dariusz Zajdel.  

Głosowanie imienne za podjęciem uchwały: 14 głosów „za” (Uchwała Nr XXVII/202/21). 

Kolejne dwie uchwały omówił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej 

Kotylak, który przedstawił radnym również opinie komisji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał opinię komisji wspólnej.  

4) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r. 

Głosowanie imienne za podjęciem uchwały: 9 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 głos 

„wstrzymujący się” (Uchwała Nr XXVII/203/21). 

5) w sprawie przekazania skargi według właściwości 

 Głosowanie imienne za podjęciem uchwały: 14 głosów „za” (Uchwała Nr XXVII/204/21). 
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Ad. V 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrz Mariusz Stachowski, 

a następnie sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Ad. VI 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił odpowiedzi na wnioski z ostatniej 

sesji oraz komisji wspólnej. 

Radna Katarzyna Kanoza zapytała jak zakończyła się sprawa petycji Stowarzyszenia 

METANOYA – Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że sprawa jest w toku. 

Radny Paweł Małecki zapytał  o oświetlenie na przejazdach kolejowych – czy jest to własność  

gminna? 

Radny Jerzy Stasz (sołtys Żędowic ) poinformował radnych, że w sołectwach za sprzątanie 

po zimie odpowiedzialni są sołtysi.  

Radna Agnieszka Jamrozik - róg ulicy Miarki i Opolskiej w Zawadzkiem – wysłać pismo 

do właścicieli o posprzątanie posesji. 

Radny Michał Baryga zapytał, czy będą pobierane opłaty za żłobek za okres, gdy dzieci nie 

uczęszczają do żłobka? 

Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że nie było jeszcze dyskusji na ten temat. Jak 

zajdzie potrzeba temat ten zostanie podjęty.  

Ad. VII 

Sprawy różne i organizacyjne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady 

Miejskiej: 

- TSKN na Śląsku Opolskim oraz Stowarzyszenia Ruch Autonomii Śląska w sprawie 

uczestnictwa i przekazywanej informacji związanej z przynależnością narodową w 

Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, 

- pismo z Kancelarii Radcy Prawnego w sprawie mieszkania, 

- zaproszenie na Sesję Rady Powiatu Strzeleckiego. 

Ad. VII 

Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.  

Ad. VIII 

Zakończenie obrad Sesji.       

Obrady Sesji w dniu 29 marca  2021 r. zakończyły się o godz. 15.40. 

Nagranie video z obrad sesji dostępne jest na stronie www.zawadzkie.pl.  

 

Protokołowała:              Sekretarz obrad:                             Przewodniczył:  

Inspektor ds. BRM               Andrzej Włóczyk                     Przewodniczący  Rady Miejskiej 

Joanna Zawadzka                                                                                   Dariusz Zajdel 

   

 

 

 

 

 

http://www.zawadzkie.pl/

