
 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ  NR XXXI/2021 

Z SESJI  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawadzkie, dnia 30 sierpnia 2021 r.  

 

  



Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu 30 czerwca 

2021 r. uczestniczyło 12 radnych (nieobecny Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel 

oraz  radna Zuzanna Matusek i radny Hubert Hatlapa).  

Obradom Sesji przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Miszczyk, która 

na początku sesji odczytała 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 28 czerwca 2021 r. 

II. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach.  

III. Podjęcie uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.; 

2) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy 

Zawadzkie w ramach pomocy de minimis.  

IV. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

V. Interpelacje i zapytania radnych. 

VI. Sprawy różne i organizacyjne. 

VII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

VIII. Zakończenie obrad Sesji.   

Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Burmistrza (o nr OS.0006.7.2021 z dnia 20 sierpnia 

2021 r.)  o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na 

realizację zadań w ramach projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne 

w gminie Zawadzkie”, ze środków budżetu gminy Zawadzkie przy udziale 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza; 

2) o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna 

inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk północ z ograniczoną odpowiedzialnością; 

3) o zmianie uchwały 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.  

Ponadto  do porządku obrad sesji należy wprowadzić projekty uchwał: 

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


1)  w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu 

skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią (skarga z dnia 16.08.2021 r.); 

2) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi administracyjnemu w Opolu 

skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią (skarga z dnia 23.08.2021 r.). 

Głosowanie imienne nad przyjęciem porządku obrad sesji ze zmianami: 12 głosów „za”. 

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

I. Sprawy regulaminowe: 

4) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

5) Przyjęcie porządku obrad Sesji.  

6) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. 

II. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach.  

III. Podjęcie uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.; 

2) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie 

w ramach pomocy de minimis; 

3) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu 

skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią (skarga z dnia 16.08.2021 r.) 

4) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi administracyjnemu w Opolu 

skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią (skarga z dnia 23.08.2021 r.) 

5) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na 

realizację zadań w ramach projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne 

w gminie Zawadzkie”, ze środków budżetu gminy Zawadzkie przy udziale 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza; 

6) o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna 

inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk północ z ograniczoną odpowiedzialnością; 

7) o zmianie uchwały 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.  

IV. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

V. Interpelacje i zapytania radnych. 

VI. Sprawy różne i organizacyjne. 

VII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

VIII. Zakończenie obrad Sesji.       

Ad. I. 3 

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 czerwca 2021 r.  

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. został przyjęty w głosowaniu 

imiennym  jednogłośnie  bez uwag (12 głosów „za”).  

Ad. II 

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, który następnie odpowiadał na pytania 

radnych. 



Radna Agnieszka Jamrozik zapytała o oświetlenie na ul. Kolejowej w Zawadzkiem, czy będzie 

zrobione na całej długości tej ulicy – Burmistrz odpowiedział, że oświetlenie będzie zrobione 

zgodnie z przepisami, radny Michał Rytel mówił o parkingu przy przedszkolu na 

ul. Harcerskiej, radny Józef Romberg zwrócił uwagę na wyjazd z ronda na ul. Kolejowej  (dot. 

poszerzenia wyjazdu), radny Paweł Małecki – zwrócił uwagę, iż należy poszerzyć zjazd na 

PSZOK, ponadto są bardzo wysokie zjazdy na pola, kwestia łuku, należy uzupełnić to miejsce 

asfaltem, radna Katarzyna Kanoza- zapytała, czy PSZOK będzie w tym roku skończony – 

Burmistrz odpowiedział, że jest taki plan, radny Józef Romberg – obok hali sportowej, podczas 

obfitych opadów deszczu stoi woda – Burmistrz odpowiedział, że temat zostanie rozeznany, 

radny mówił również o workach na śmieci, podczas zbiórki odpadów  radny Michał Rytel – 

kiedy sekcje sportowe będą mogły wejść na halę. 

Ad. III 

Podjęcie uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 

Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej Maria Miszczyk.  

Radny Józef Romberg – dot. świateł na przejściach dla pieszych – radny uważa, że powinny 

pulsować cały czas, a nie tylko w momencie zbliżania się do przejścia pieszego.  

Głosowanie nad uchwałą: 12 głosów „za” (uchwała Nr XXXI/226/21).  

2) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie 

w ramach pomocy de minimis 

Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej Maria Miszczyk.  

Głosowanie nad uchwałą: 12 głosów „za” (uchwała Nr XXXI/227/21).  

3) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu 

skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią (skarga z dnia 16.08.2021 r.) 

Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej Maria Miszczyk.  

Głosowanie nad uchwałą: 12 głosów „za” (uchwała Nr XXXI/228/21).  

4) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu 

skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią (skarga z dnia 23.08.2021 r.) 

Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej Maria Miszczyk.  

Głosowanie nad uchwałą: 12 głosów „za” (uchwała Nr XXXI/229/21).  

5) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na 

realizację zadań w ramach projektu pn: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne 

w gminie Zawadzkie”, ze środków budżetu gminy Zawadzkie przy udziale 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza 

Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej Maria Miszczyk.  

Głosowanie nad uchwałą: 12 głosów „za” (uchwała Nr XXXI/230/21).  

6) o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna 

inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk północ z ograniczoną odpowiedzialnością 

Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej Maria Miszczyk.  

Głosowanie nad uchwałą: 12 głosów „za” (uchwała Nr XXXI/231/21).  

7) o zmianie uchwały 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.  

Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej Maria Miszczyk.  

Głosowanie nad uchwałą: 12 głosów „za” (uchwała Nr XXXI/232/21).  

IX. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Mariusz 

Stachowski. 

X. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Michał Rytel – zawnioskował, o przedstawienie kompleksowej informacji na temat 

inwentaryzacji lokali (jak cały proces inwentaryzacji lokali wygląda), ile gmina ma lokali, ile 

jest na sprzedaż lokali, ile czasu zajmuje proces sprzedaży mieszkania. Ile w ostatnich 5 latach 

było sprzedanych mieszkań? Wnioski na kupno lokali powinny być traktowane priorytetowo. 

Radny zwrócił również uwagę na przepełnione pojemniki na odzież.  

Radny Andrzej Kotylak – zapytał, czy był zrobiony przegląd hydrantów i które hydranty są 

nieczynne. 

Radna Agnieszka Jamrozik – radna zwróciła uwagę na niezrozumiałe dla mieszkańców umowy  

(dot. umów wysłanych do mieszkańców Żędowic – boczna ulicy Strzeleckiej). 

Radny Paweł Małecki zawnioskował, by podciąć gałęzie – Kielcza, wyjazd z ul. Powstańców 

Śl. na ul. Wiosenną.  

Radny Michał Rytel – zawnioskował o montaż progów zwalniających w miejscowości 

Żędowice, obok budynku nr 5 przy ul. Kościuszki po drugiej stronie jest nr 2, przed zakrętem. 

Radny wniosek składa na prośbę mieszkańców. Ponadto radny zawnioskował o przegląd i 

usunięcie pozostałości po progach zwalniających.  

XI. Sprawy różne i organizacyjne. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Miszczyk przedstawiła radnym następujące pisma: 

- zaproszenie na obchody Dnia Weterana, 

- odpowiedzi na zapytania radnych, 

- pismo Rady Nadzorczej ZGK ZAW-KOM w Zawadzkie dot. skargi mieszkanki gminy, 

- pismo Rzecznika Praw Obywatelskich dot. sesji zdalnych, 

- informację Burmistrza dotyczącą wywozu gabarytów, 

- odpowiedzi na wnioski z sesji Rady Miejskiej w dniu 28.06.2021 r., 

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.  

Ad. XII 

Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.  

Ad. XIII 

Zakończenie obrad Sesji.      

Na tym zakończono obrady sesji.  

Obrady zakończyły się o godz. 16.00. 

 

Protokołowała:  Sekretarz obrad:  Przewodniczyła obradom: 

Joanna Zawadzka        Andrzej Włóczyk     Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 

                      Maria Miszczyk  

 

     

 

  

 


