PROTOKÓŁ NR XXXII/2021
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 27 września 2021 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło
9 radnych (nieobecni radni: Agnieszka Wasik, Agnieszka Jamrozik, Michał Rytel, Paweł
Małecki, Hubert Hatlapa, Katarzyna Zebrala).
Z powodu braku kworum o godz. 14.00, obrady sesji rozpoczęły się o godz. 14.15.
Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który
na początku sesji odczytał klauzulę informacyjną 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 30 sierpnia 2021 r.
II.
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., w tym:
1) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za I półrocze 2021 r.;
2) opinia komisji wspólnej;
3) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.;
4) głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2021 r.
III.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
IV.
Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.;
2) w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 września 2021 r. na działalność
Burmistrza Zawadzkiego.
V.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
VI.
Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Sprawy różne i organizacyjne.
VIII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
IX.
Zakończenie obrad Sesji.
Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem wpłynął wniosek Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem Zdzisława Żuchowskiego w sprawie umożliwienia
przedstawienia na sesji informacji na temat koncepcji dotyczącej funkcjonowania szkoły.
Ponadto do rady wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie pod obrady sesji 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.
Głosowanie nad zmiana porządku obrad sesji: 9 głosów „za”.
Po zmianach porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
I.
Sprawy regulaminowe:
1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2021 r.
II.
Informacja Dyrektora Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Zawadzkiem na temat
funkcjonowania szkoły.
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Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., w tym:
1) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za I półrocze 2021 r.;
2) opinia komisji wspólnej;
3) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.;
4) głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2021 r.
IV.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
V.
Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.;
2) w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 września 2021 r. na działalność
Burmistrza Zawadzkiego.;
3) 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.
VI.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Sprawy różne i organizacyjne.
IX.
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
X.
Zakończenie obrad Sesji.
3)Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2021 r. został przyjęty 9 głosami „za”
(głosowanie imienne).
III.

Ad. II
Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem na temat
funkcjonowania szkoły.
Zdzisław Żuchowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
przedstawił zebranym w formie prezentacji koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.
Dyrektor przedstawił radnym diagnozę obecnego stanu szkoły oraz plany na przyszłość.
Ad. III
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., w tym:
1) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za I półrocze 2021 r.
Uchwałę Nr 296/2021 z dnia 3 września 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2021 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Karina Nowak (radni z opinią zapoznali się
również na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 20.09.2021 r.).
2) opinia komisji wspólnej
Opinie komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
3) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. zostało omówione na
posiedzeniu komisji wspólnej.
4) głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze
2021 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. zostało przyjęte jednogłośnie
(9 głosów „za”).
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Ad. IV
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych
nakładach.
Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił radnym informację sprawozdanie z postępu
realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
Ad. V
Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.
Skarbnik Gminy Karina Nowak przedstawiła i omówiła nową wersję projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił opinię komisji wspólnej.
Głosowanie imienne: 9 głosów „za” (uchwała Nr XXXII/233/21).
2) w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 września 2021 r. na działalność
Burmistrza Zawadzkiego.
Treść uchwały oraz opinię komisji wspólnej odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz
Zajdel. Następnie zabrał głos Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej
Kotylak., który przedstawił informację z posiedzenia komisji.
Burmistrz Mariusz Stachowski na zakończenie tego punktu zabrał głos i przedstawił
najważniejszy problem, który dotyczy mieszkańców Kielczy i Żędowic – zabezpieczenie opieki
zdrowotnej. Ośrodek Zdrowia w Kielczy musi funkcjonować i będzie robić wszystko, żeby tak
było.
Głosowanie imienne (jako skarga bezzasadna): 9 „za” (uchwała Nr XXXII/234/21).
3) 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
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.
Głosowanie imienne: 9 głosów „za” (uchwała Nr XXXII/235/21).
Ad. VI
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrz Mariusz Stachowski,
a następnie sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Ad. VII
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował, o pismach które wpłynęły do
Rady Miejskiej:
- pismo Wojewody Opolskiego dot. oświadczeń majątkowych Burmistrza i Przewodniczącego
RM,
- odpowiedź na wniosek z Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego na temat czynnych hydrantów w gminie,
- odpowiedzi na wnioski radnego Michała Rytla z sesji 30.08.2021 r.,
- odpowiedź Nadleśnictwa Zawadzkiego w sprawie wniosku o pielęgnację i usunięcie drzew
Radny Andrzej Kotylak zgłosił wniosek, by w przypadku, gdy wpłynie skarga, należy
przygotować opinie ze strony urzędu. Radny zawnioskował również, by informować
interesantów o rozpoczęciu procedury rozpoczęcia rozpatrywania wniosku i orientacyjnym
czasie jej trwania.
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Radny Józef Romberg zgłosił dwa wnioski: wystąpić do ZDW z sugestia, by partycypowali
w zimowym utrzymaniu dróg (ul. Opolska), oraz by gospodarz obiektu (chodzi o mostki,
altanę na wsypach na ul. Powstańców Śl. w Zawadzkiem) natychmiast zgłaszał na policję
przypadki dewastacji tego obiektu.
Radna Katarzyna Kanoza – światła na przejściach dla pieszych rano i wieczorem przed
wschodem i zachodem słońca nie świecą się. Powinny włączać się trochę szybciej niż
oświetlenie uliczne.
Radna Zuzanna Matusek – parking naprzeciwko Polomarketu w Zawadzkiem – kostka zaczyna
się ruszać, tworzą się dziury i wyboje. Ponadto radna zawnioskowała, by ponownie wystąpić
do właściciela kiosku usytuowanego przy skrzyżowaniu ulic Opolska i Lubliniecka o rozbiórkę
tego obiektu.
Radny Michał Baryga – zawnioskował do Burmistrza o poczynienie starań o odcinkowy pomiar
prędkości.
Radny Andrzej Kotylak zwrócił uwagę na niebezpieczne miejsca na ścieżkach rowerowych
(np. przy stacji ORLEN w Zawadzkiem).
Radna Maria Miszczyk zapytała Burmistrza na jakim etapie są rozmowy z PKP na temat drogi
ul. Kolejowej w Żędowicach, by można przeprowadzić remont tej drogi.
Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że obecnie czekamy na decyzje PKP odnoście
przyjęcia tego ternu na własność.
Radny Jerzy Stasz – na ul. Strzeleckiej w Żędowicach przed szkołą (od strony Barutu) w miarę
możliwości zamontować znak z wyświetlaczem pomiaru prędkości.
Ad. VIII
Sprawy różne i organizacyjne.
Potwierdzono termin i organizację następnej Sesji RM i Komisji Wspólnej.
Ad. IX
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.
Ad. X
Zakończenie obrad Sesji.
Obrady Sesji w dniu 27 września 2021 r. zakończyły się o godz. 16.10.
Nagranie video z obrad sesji dostępne jest na stronie www.zawadzkie.pl.
Protokołowała:
Inspektor ds. BRM
Joanna Zawadzka

Sekretarz obrad:
Andrzej Włóczyk

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel
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