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Protokół 

z posiedzenia komisji wspólnej (Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Sportu i Turystyki oraz Komisji Samorządności i Porządku Publicznego) 

w dniu 20 września 2021 r. 

 

Obecni: wg załączonej listy obecności 

Posiedzenie komisji wspólnej rozpoczęło się o godz. 15.00. Posiedzeniu przewodniczył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.  

3. Zaopiniowanie i ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.  

4. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.;  
2) w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 września 2021 r. na działalność 

Burmistrza Zawadzkiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

Ad. 1 

Posiedzenie komisji wspólnej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który 

na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia do podejmowania decyzji. 

Ad. 2 

Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.  

Informację na temat przygotowania do zimowego utrzymania dróg radni otrzymali w formie 

pisemnej, na pytania odpowiadał Remigiusz Klekotka zajmujący stanowisko ds. dróg 

i budownictwa. 

Uwagi radnych do jakości usług: 

Radny Hubert Hatlapa – mieszkańcy Kielczy zgłaszali, że drogi nie były posypywane. 

Radna Agnieszka Jamrozik – czy gmina płaci za gotowość? 

Odpowiedź: gmina płaci za gotowość 

Radny Andrzej Kotylak – sezon zimowy nie pokrywa się z sezonem płatniczym. Ile pieniędzy 

zabezpieczymy na akcję zima? 

Burmistrz Mariusz Stachowski – trwają prace nad budżetem gminy na 2022 r. 

Radny Jerzy Stasz (sołtys Żędowic)– w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi ujęte 

w grafiku, potem boczne ulice wg grafiku. 

Radny Józef Romberg -  zawnioskował, by wystąpić do ZDW z sugestią, by partycypowali 

w zimowym utrzymaniu dróg (ul. Opolska). 

Ad. 3 

Zaopiniowanie i ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.  

Burmistrz Mariusz Stachowski przedłożył radnym sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

za I półrocze 2021 r. w ustawowym terminie. Radni zapoznali się więc z przedmiotowym 

dokumentem.  

Uchwałę Nr 296/2021 z dnia 3 września 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.  

Radni jednogłośnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2021 r. (8 głosów „za”).  

Ad. 4 

Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. 
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Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.  

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (8 głosów „za”). 

2) w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 września 2021 r. na działalność 

Burmistrza Zawadzkiego 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Kotylak przedstawił komisji 

sprawozdanie z prac komisji. Komisja po przeanalizowaniu dokumentów uznała skargę jako 

bezzasadną i za taka opcją będzie wnioskować do Rady Miejskiej.  

W tym miejscu radny Andrzej Kotylak zawnioskował do Burmistrza Mariusz Stachowskiego, 

by w przypadku, gdy wpłynie skarga należy przygotować również opinię ze strony urzędu. 

Głosowanie: 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” jako skarga bezzasadna.  

Ad. 5 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych o planowanej na miesiąc październik 

br. uroczystej sesji RM. Do biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Dyrektora Szkoły 

Ponadpodstawowej w Zawadzkiem w sprawie możliwości przedstawienia na najbliższej sesji 

Rady Miejskiej informacji na temat  planów i zamierzeń szkoły. 

Ad. 6  

Zakończenie posiedzenia. 

Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

 

Protokołowała:       Przewodniczył: 

Joanna Zawadzka       Przewodniczący  

         Dariusz Zajdel  

 

 


