
Protokół 

z posiedzenia komisji wspólnej w dniu 19 kwietnia 2021 r.  

 

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. Informacja o zmianie Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 

30 marca 2021 r.  

3. Ocena zimowego utrzymania dróg i jego kosztów (Komisja Budżetowo-Gospodarcza). 

4. Informacja na temat postępu procesu szczepień przeciwko COVID-19 na terenie gminy 

Zawadzkie (Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki). 

5. Sprawozdanie z działalności BIK za 2020 r. (Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Turystyki). 

6. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. 

2) W sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.  

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.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował radnych o tym, że: 

- posiedzenie komisji wspólnej nie jest nagrywane, 

- wszystkie materiały dla radnych są dostępne w chmurze obliczeniowej, 

- oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 

w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą należy składać w dwóch 

egzemplarzach, 

- trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.  

Ad. 2 

Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” w sprawie 

przekazania Uchwały Nr 126/II/2021 z dnia 30 marca 2021 r. Zgromadzenia Związku 

Powiatowo-Gminnego w sprawie zmiany Statutu Związku. Głosowanie w tej sprawie odbędzie 

się na najbliższej sesji Rady Miejskiej. 

Ad. 3 

Ocena zimowego utrzymania dróg i jego kosztów. 

Temat zimowego utrzymania dróg i jego kosztów omówił Burmistrz Mariusz Stachowski.  

 

 



Ad. 4 

Informacja na temat postępu procesu szczepień przeciwko COVID-19 na terenie gminy 

Zawadzkie. 

Informację przedstawiła Violetta Turek Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw 

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.  

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności BIK za 2020 r. 

Sprawozdanie z działalności BIK za 2020 r. przedstawiła Joanna Spałek Dyrektor Biblioteki 

i Kultury.  

Ad. 6 

Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Marek Kutyła przedstawił projekty uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2021. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie 

pozytywnie (13 głosów „za”). 

 

2) w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Projekt uchwały został zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie. (13 głosów „za”).  

Ad. 7 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. 

odbędzie się sesja Rady Miejskiej.  

Radny Michał Rytel zapytał o opłaty za żłobek za czas, w którym placówka byłą zamknięta. 

Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że na sesji zostanie przedłożona uchwała tym 

temacie.   

Radny Andrzej Kotylak zwrócił uwagę na brak odpowiedzi ze strony OSP na pytania 

przedstawione na ostatnim posiedzeniu sesji i komisji.  

Radny Michał Rytel mówił o dużych podwyżkach za mieszkania komunalne.  

Radny Michał Baryga - radny zwrócił uwagę, że na wyremontowanej drodze ul. Powstańców Śl.  

w Zawadzkiem stoi woda (woda nie dochodzi do spływów, wchodzi do garaży).  Ile było komisji 

mieszkaniowych, ile było przyznanych mieszkań (dot. 2020 r.),  ile gmina ma wolnych mieszkań,  

w tym do remontu i do zamieszkania? 

Ad. 8 

Zakończenie posiedzenia. 

Na tym zakończono posiedzenie komisji.  

 

Protokołowała:      Obradom komisji wspólnej przewodniczył: 

Joanna Zawadzka                 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem  

    Dariusz Zajdel  
 

 


