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Protokół 

z posiedzenia komisji wspólnej w dniu 21 czerwca 2021 r.   

(komisji Budżetowo-Gospodarczej, Samorządności i Porządku Publicznego oraz 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki) 

 

Obecni: wg załączonej listy obecności. 

Posiedzenie komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość- 

zdalny 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. Sprawozdanie ze stanu przygotowania do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

w gminie Zawadzkie. 

3. Informacja na temat sukcesów osiąganych przez uczniów i wychowanków placówek 

oświatowych na poziomie gminy, powiatu i województwa.   

4. Zaopiniowanie raportu o stanie gminy Zawadzkie za 2020 r. oraz projektu uchwały 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie 

za 2020 r.; 

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu gminy za 2020 r.; 

3) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2020 r.; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu; 

5) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia 

warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat 

przy sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie;  

6) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na 

rok szkolny 2021/2022.  

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Do porządku posiedzenia komisji zostały włączone do zaopiniowania następujące projekty 

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) w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć”; 

4) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 
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1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Sprawozdanie ze stanu przygotowania do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

w gminie Zawadzkie. 

3. Informacja na temat sukcesów osiąganych przez uczniów i wychowanków placówek 

oświatowych na poziomie gminy, powiatu i województwa.   

4. Zaopiniowanie raportu o stanie gminy Zawadzkie za 2020 r. oraz projektu uchwały 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie 

za 2020 r.; 

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu gminy za 2020 r.; 

3) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2020 r.; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu; 

5) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia 

warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat 

przy sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie;  

6) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na 

rok szkolny 2021/2022, 

7) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.; 

8) 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; 

9) w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć”; 

10) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.  

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ad. 2 

Sprawozdanie ze stanu przygotowania do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w gminie 

Zawadzkie. 

Informacja na temat stanu przygotowania do wypoczynku letniego została przedłożona na 

piśmie. W tym punkcie radny Michał Rytel pytał o koncepcję na basen i remont basenu 

letniego. 

 

Ad. 3 

Informacja na temat sukcesów osiąganych przez uczniów i wychowanków placówek 

oświatowych na poziomie gminy, powiatu i województwa.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 4 

Zaopiniowanie raportu o stanie gminy Zawadzkie za 2020 r. oraz projektu uchwały w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania. 
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Burmistrz Mariusz Stachowski szeroko omówił  raport o stanie gminy. Głos w tej sprawie 

zabrała również Skarbnik gminy Karina Nowak.  

 

Ad. 5 

1) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie 

za 2020 r. został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”, przy 5 głosach 

„wstrzymujących się”. 

2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r. został zaopiniowany pozytywnie 

stosunkiem głosów 8 „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”.  

3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2020 r. – nie głosowano. 

4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

budynku oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

zaopiniowano pozytywnie 11 głosami „za”. 

5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia 

warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy 

sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie został zaopiniowany 

pozytywnie 10 głosami „za”. 

6) Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Zawadzkie na rok szkolny 2021/2022 został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami „za”. 

7) Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. został zaopiniowany 

następująco: 5 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”. 

8) 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 został zaopiniowany pozytywnie 7 głosów „za”, 3 głosy 

„wstrzymujące się”. 

9) Projekt uchwały  w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na 

Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć” został zaopiniowany pozytywnie 

8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.  

10) Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Policji  został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami „za”.   

 

Ad. 6 

Sprawy różne 
Lp. Wnioskodawca  Treść wniosku/zapytania 

1. Radny Michał 

Rytel  

1. Wniosek o zorganizowanie sesji w dniu 28 czerwca 2021 r. w trybie 

stacjonarnym (10 głosów „za”). 

2. Dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości 

stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali stanowiących 

własność  gminy Zawadzkie – jakie są różnice w porównaniu 

z poprzednimi uregulowaniami?  

2.  

Radny Józef 

Romberg 

 

 

 

Radny Andrzej 

Włóczyk 

Dot. wywozu gabarytów. 

Przeanalizować umowę na wywóz śmieci pod kątem możliwości 

aneksowania – wywóz gabarytów spod posesji 1 x w roku. Jeżeli jest to 

możliwe zorganizować wywóz gabarytów spod domów jeszcze w tym 

roku.  

 

Jakie będą skutki finansowe powyższego wniosku? 
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3. Radny Paweł 

Małecki 

Czy opłata śmieciowa pokrywa wszystkie koszty  – czy jest niedobór, czy 

nadwyżka? 

 

Ad. 7 

Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

 

 

 

Protokołowała:      Obradom komisji wspólnej przewodniczył: 

Joanna Zawadzka                 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem  

    Dariusz Zajdel  
 

 

 


