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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu 28 czerwca 

2021 r. uczestniczyło 13 radnych (nieobecna radna Agnieszka Wasik oraz radny Michał 

Baryga).  

Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który 

na początku sesji odczytał klauzulę informacyjną RODO 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. 

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 24 maja 2021 r. 

II. Informacja o zmianach kadrowych w Komisariacie Policji w Zawadzkiem.  

III. Prezentacja założeń inwestycji pn. „Budowa linii kV relacji Trębaczew- nacięcie 

linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole – Polskie Sieci Elektroeneretyczne S.A.  

IV. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Zawadzkie za rok 2020, przedstawionego 

przez Burmistrza Zawadzkiego.  

V. Debata nad raportem o stanie gminy Zawadzkie za rok 2020 oraz podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.  

VI. Podjęcie 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; 

VII. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach.  

VIII. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

IX. Interpelacje i zapytania radnych. 

X. Sprawy różne i organizacyjne. 

XI. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

XII. Zakończenie obrad Sesji.       

Do Rady Miejskiej wpłynęły pisma Burmistrza o wprowadzenie dodatkowych projektów 

uchwał (z dnia 18.06.2021 r. oraz 25.06.2021 r.): 

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; 

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

5) zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie  na lata 2021-2025”; 

6) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa 

Mieszkaniowa Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

7) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w 

tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Śląsk Północ sp. z o.o.  

oraz w sprawie załatwienia skargi z dnia 11 czerwca 2021 r. na działalność Burmistrza 

Zawadzkiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał proponowany porządek obrad. 

W głosowaniu imiennym za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych. 

Porządek obrad sesji: 

I. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad Sesji.  

3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2021 r. 

II. Informacja o zmianach kadrowych w Komisariacie Policji w Zawadzkiem.  

III. Prezentacja założeń inwestycji pn. „Budowa linii kV relacji Trębaczew- nacięcie 

linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole – Polskie Sieci Elektroeneretyczne S.A.  

IV. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Zawadzkie za rok 2020, przedstawionego 

przez Burmistrza Zawadzkiego.  

V. Debata nad raportem o stanie gminy Zawadzkie za rok 2020 oraz podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.  

VI. Podjęcie 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; 

11) w sprawie załatwienia skargi z dnia 11 czerwca 2021 r. na działalność 

Burmistrza Zawadzkiego; 
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12) zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie  na lata 2021-2025”; 

13) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa 

Mieszkaniowa Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

14) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w 

tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Śląsk Północ sp. z o.o.  

VII. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach.  

VIII. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

IX. Interpelacje i zapytania radnych. 

X. Sprawy różne i organizacyjne. 

XI. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

XII. Zakończenie obrad Sesji.       

Ad. II 

Informacja o zmianach kadrowych w Komisariacie Policji w Zawadzkiem.  

Na sesji obecny był Komendant Komisariatu Policji w Zawadzkiem aspirant sztabowy 

Sławomir Łyżwa oraz jego zastępca podkomisarz Roman Gadomski, którzy przedstawili 

radnym informację na temat działalności komisariatu.  

Ad. III 

W kolejnym punkcie przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Rafał Jaros 

i Aleksander Majchert zaprezentowali założenia inwestycji „Budowa linii 400 kV relacji 

Trębaczew-nacięcie linii Joachimów (Rokitnica)-Wielopole. Jest to inwestycja, która ma 

kluczowe znaczenie dla zwiększenia pewności zasilania południowej Polski. Planowana linia 

będzie przebiegać przez 14 gmin (w tym gminę Zawadzkie), a jej długość wyniesie prawie 

110 km. Docelowa trasa linii powstanie we współpracy z władzami samorządowymi i lokalną 

społecznością. W każdej gminie zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami, których 

celem będzie skonsultowanie optymalnego przebiegu trasy. W trakcie spotkań każdy 

zainteresowany będzie mógł sprawdzić położenie linii względem swojej nieruchomości 

i przekazać uwagi w tym zakresie.  

Ad. IV 

Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Zawadzkie za rok 2020, przedstawionego przez 

Burmistrza Zawadzkiego.  

Skarbnik Gminy Karina Nowak omówiła stan finansów gminy w 2020 r., a następnie 

Burmistrz Mariusz Stachowski omówił punkt po punkcie raport o stanie gminy Zawadzkie za 

2020 r. Na zakończenie Burmistrz przedstawił stopień realizacji wniosków przedłożonych 

przez radnych w 2020 r.  

Ad. V 

Debata nad raportem o stanie gminy Zawadzkie za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.  

Radny Michał Rytel poruszył temat polityki podatkowej gminy, realizacji wniosków, budżetu 

obywatelskiego. Radny odniósł się również do braku informacji na temat okazjonalnego 

przejazdu pociągiem z Opola do Tarnowskich Gór. Radny Michał Rytel zawnioskował 

również, by udostępnić radnym informację o wszystkich koncepcjach  z ostatnich 5 lat.  

Na temat raportu wypowiadał się również radny Hubert Hatlapa oraz radna Katarzyna 

Kanoza. 

Następnie odbyło się głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Zawadzkiego wotum zaufania 10 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” 

(uchwała nr XXX/211/21).  
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Ad. VI 

Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2020 r. 

Opinię komisji wspólnej z dnia 21 czerwca 2021 r. odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dariusz Zajdel. Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 

Głosowanie imienne: 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” (uchwała Nr XXX/212/21). 

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

     z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 

Radni otrzymali sprawozdanie finansowe wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za 2020 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego  w terminie zgodnym 

z przepisami i umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią. Radni otrzymali również opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Zawadzkie za 2020 r. – Uchwałę nr 114/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2020 r. Gminy Zawadzkie, wniosek Komisji Rewizyjnej (Uchwała nr 1/2021 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 maja 2021 r.) oraz opinię do 

wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Zawadzkiego – 

Uchwałę Nr 227/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu. 

Opinię komisji wspólnej z posiedzenia w dniu 21 czerwca 2021 r. przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

W związku z tym, iż sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za 2020 r. oraz wniosek Komisji Rewizyjnej i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej   

były omawiane na posiedzeniu wspólnym komisji zakończono dyskusję na ten temat. 

Głosowanie imienne nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2020 r. – uchwała została podjęta 

stosunkiem głosów 12 za, przy 1 głosie wstrzymującym się -  uchwała Nr XXX/213/21. 

3) w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zawadzkiem Uchwałą Nr 1/2021 

z dnia 31 maja 2021 r. pozytywnie zaopiniowała wykonanie przez Burmistrza Zawadzkiego 

budżetu gminy za 2020 r. oraz zawnioskowała do Rady Miejskiej w Zawadzkiem o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Zawadzkiego. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Zawadzkiego z wykonania budżetu gminy za 2020 r. (Uchwała nr 227/2021 z dnia 

11 czerwca 2021 r.) 

Biorąc pod uwagę to, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki, w tym zostały przedłożone 

Radzie Miejskiej wszystkie określone przepisami prawa dokumenty, postanowiono 

przeprowadzić głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego 

absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2020 r.   

Głosowanie imienne nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r. - uchwała została podjęta 

jednogłośnie   (13 głosów „za”) – uchwała Nr XXX/214/21.  

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

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

Opinię komisji wspólnej z dnia 21 czerwca 2021 r. odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dariusz Zajdel.  

Głosowanie imienne: 12 głosów „za”(uchwała Nr XXX/215/21). 

(Radna Zuzanna Matusek opuściła obrady sesji).  
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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; 

Opinię komisji wspólnej z dnia 21 czerwca 2021 r. odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dariusz Zajdel.  

Głosowanie imienne: 12 głosów „za”(uchwała Nr XXX/216/21). 

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

rok szkolny 2021/2022 

Opinię komisji wspólnej z dnia 21 czerwca 2021 r. odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dariusz Zajdel. Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury Społecznej Joanna Datoń 

przedstawiła zmianę w podstawie prawnej – Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).  

Głosowanie imienne: 12 głosów „za”(uchwała Nr XXX/217/21). 

7) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. 

Skarbnik Gminy Karina Nowak omówiła trzecią wersję projektu uchwały o zmianie uchwały 

budżetowej na 2021 r. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinię komisji wspólnej 

z dnia 21 czerwca 2021 r. dotyczącą pierwszej wersji projektu uchwały.  

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni: Paweł Małecki, Hubert Hatlapa, 

Katarzyna Kanoza, Dariusz Zajdel. Radna Katarzyna Kanoza złożyła zapytanie w jaki sposób 

gazeta Krajobrazy Zawadzkiego docierają do mieszkańców. 

Głosowanie imienne: 11 głosów „za”,1 głos „wstrzymujący się” (uchwała Nr XXX/218/21). 

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 

Skarbnik Gminy Karina Nowak omówiła trzecią wersję projektu 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 

 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinię komisji wspólnej z dnia 21 czerwca 2021 r. 

dotyczącą pierwszej wersji projektu uchwały.  

Głosowanie imienne: 12 głosów „za” (uchwała Nr XXX/219/21). 

9) w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć” 

Opinię komisji wspólnej z dnia 21 czerwca 2021 r. odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dariusz Zajdel.  

Głosowanie imienne: 12 głosów „za”(uchwała Nr XXX/220/21). 

10) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 

Opinię komisji wspólnej z dnia 21 czerwca 2021 r. odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dariusz Zajdel.  

Głosowanie imienne: 12 głosów „za”(uchwała Nr XXX/221/21). 

11) w sprawie załatwienia skargi z dnia 11 czerwca 2021 r. na działalność 

Burmistrza Zawadzkiego 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omówił skargę oraz uzasadnienie do 

projektu uchwały. 

Głosowanie imienne (jako skarga bezzasadna): 12 głosów „za” (uchwała Nr XXX/222/21). 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie  na lata 2021-2025” 

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Eliza Bujmiła-Winkler zajmująca stanowisko ds. 

mieszkaniowych w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego.  

W sesji uczestniczyła mieszkanka Zawadzkiego Pani B.O., która przedstawiła radnym jak 

podwyżka wpłynie na jej sytuację finansową. 

Głosowanie imienne: 11 głosów „za”, 1 głos „przeciw” (uchwała Nr XXX/223/21). 



7 

 

13) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa 

Mieszkaniowa Śląsk Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Temat ten był szeroko omówiony na spotkaniu z radnymi w dniu 22 czerwca 2021 r.  

(Obrady sesji opuściła radna Katarzyna Zebrala). 

Głosowanie imienne: 11 głosów „za” (uchwała Nr XXX/224/21). 

14) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 

w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Śląsk Północ sp. z o.o.  

Głosowanie imienne: 11 głosów „za” (uchwała Nr XXX/225/21). 

(Obrady sesji opuścił radny Józef Romberg).  

Ad. VII 

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach. 

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach przedstawił  Burmistrz Mariusz Stachowski.   

Ad. VIII 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrz Mariusz Stachowski, 

a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Ad. IX 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Brak interpelacji i zapytań.  

Ad. X 

Sprawy różne i organizacyjne. 

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

Miejskiej: 

- pismo Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie linii 

kolejowej Nr 144 (Nr DIG-II.8061.26.2021.OB, 

- informacja Burmistrza na temat udzielania ulg i zwolnień w podatkach w 2020 r., 

- informacja na temat sukcesów osiągniętych przez uczniów i wychowanków placówek 

oświatowych na poziomie gminy, powiatu i województwa, 

- odpowiedzi na wnioski z sesji z dnia 24 maja 2021 r., 

- zaproszenie na sesję Rady Powiatu, 

- pismo mieszkanki ul. Dobrego Pasterza w Kielczy.  

Następna sesja odbędzie w dniu 30 sierpnia 2021 r.  

(obrad sesji opuścił radny Jerzy Stasz). 

Radny Michał Rytel – należy zlikwidować pozostałości po byłym boisku do siatkówki plażowej przy 

deptaku na ul. Powstańców Śl. w Zawadzkiem oraz usunąć pozostałości po progach zwalniających. 

Ad. XI 

Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Do Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.  

Ad. XII 

Zakończenie obrad Sesji.       

Obrady Sesji w dniu 28 czerwca  2021 r. zakończyły się o godz. 20.10. 

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/

