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Protokół 

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

Zdrowia, Sportu i Turystyki, Samorządności i Porządku Publicznego w dniu                                 

18 października 2021 r.  

Obecni: 

wg załączonej listy obecności. Nieobecne radne Agnieszka Wasik, Zuzanna  Matusek, 

Katarzyna Zebrala.  

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy w I półroczu 2021 r. 

3. Informacja na temat realizacji budżetu w zakresie zadań związanych z utrzymaniem 

i remontami dróg, ulic, chodników i obiektów mostowych.  

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

Zawadzkie.  

5. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 

w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

przypadających gminie Zawadzkie oraz jej jednostkom organizacyjnym, 

określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania 

organów uprawnionych do udzielania ulg; 

2) w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 

2022 r.; 

3) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026 w gminie 

Zawadzkie. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad. 1 

Posiedzenie komisji wspólnej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który 

na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia do podejmowania decyzji. 

Na Wniosek Burmistrza Zawadzkiego do porządku posiedzenia komisji zostały włączone 

następujące projekty uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok; 

2) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Porządek posiedzenia komisji po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy w I półroczu 2021 r. 

3. Informacja na temat realizacji budżetu w zakresie zadań związanych z utrzymaniem 

i remontami dróg, ulic, chodników i obiektów mostowych.  

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

Zawadzkie.  

5. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 

w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

przypadających gminie Zawadzkie oraz jej jednostkom organizacyjnym, 

określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania 

organów uprawnionych do udzielania ulg; 
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2) w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 

2022 r.; 

3) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026 w gminie 

Zawadzkie, 

4) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok; 

5) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad. 2 

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy w I półroczu 2021 r. 

Informację na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 

w I półroczu 2021 r. radni otrzymali w formie pisemnej.  

W tym punkcie radni poruszyli następujące problemy: 

- radna Katarzyna Kanoza – zwróciła uwagę na nieścisłości związane z liczba mieszkańców 

korzystających z ulgi (dot. bio).  

Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa wyjaśniła, że 

w sprawozdaniu jest informacja o tym, ile z ulgi skorzystało mieszkańców w ciągu I półrocza.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poprosił więc o zweryfikowanie tych danych 

i przedstawienie informacji na sesji. 

Dalej radni omówili całą informację, zwracając szczególną uwagę na wywóz gabarytów,  

kontroli urzędniczej w miejscu zbiórki oraz kontroli policji , 13 zbiórek w roku, odbioru 

gabarytów ze SM Hutnik (Prezes Spółki ZAW-KOM Gabriela Krawiec-Górzańska 

poinformowała radnych, że w dniu listopadowego odbioru gabarytów pod SM zostanie 

podstawiona wanna). Na zakończenie dyskusji Burmistrz Mariusz Stachowski poinformował 

o stanie budowy PSZOKa. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ad. 3 

Informacja na temat realizacji budżetu w zakresie zadań związanych z utrzymaniem 

i remontami dróg, ulic, chodników i obiektów mostowych.  

Informacje przedstawił Burmistrz Mariusz Stachowski oraz Adam Saternus Kierownik 

Referatu Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy. 

Radny Hubert Hatlapa zapytał, kiedy zostaną wymienione spalone żarówki w lampach 

ulicznych na ul. Powstańców Śl. W Kielczy. 

Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa – informację o spalonej 

żarówce należy zgłosić do Tauronu lub do urzędu, podając nazwę ulicy i numer słupa, 

ewentualnie numer posesji,  przy której stoi lampa.  

Radny Józef Romberg – kiedy będzie robiona ulica 1 Maja w Zawadzkiem? 

Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że ulica ta została zgłoszona do Programu Polski 

Ład i czekamy na decyzje. 

Radny Michał Rytel zapytał o koszt ul. Kolejowej. 

Adam Saternus Kierownik Referatu Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy – 

ulica ta nie została jeszcze rozliczona. Będzie dopiero odbiór inwestycji.   

Ad. 3 

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

Zawadzkie.  

Informację przedstawił Burmistrz Mariusz Stachowski. 

Radna Agnieszka Jamrozik poprosiła o przygotowanie informacji na sesję jak wypada gmina 

Zawadzkie w powiecie i w województwie.  
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Radna Katarzyna Kanoza – zwróciła uwagę nieczytelność informacji podawanej przez jadący 

samochód straży pożarnej.  

Ad. 5 

Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 

w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

przypadających gminie Zawadzkie oraz jej jednostkom organizacyjnym, 

określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania 

organów uprawnionych do udzielania ulg 

Projekt uchwały przedstawiła Halina Cytacka Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego.  

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”). 

2) w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 

2022 r. 

Projekt uchwały przedstawiła Joanna Datoń Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury 

Społecznej.  

Uwagi radnych do projektu uchwały: 

Radny Paweł Małecki – umożliwić oddawanie głosów w sołectwach (skrzynki na głosy) oraz 

umożliwić promowanie proponowanych zadań na stronie internetowej gminy. Wniosek 

dotyczący dodatkowych miejsc do głosowania poparł radny Michał Rytel.  

Radna Katarzyna Kanoza – wydłużyć termin zgłaszania zadań do 28 dni. 

Radna Maria Miszczyk – zaproponowała wydłużenie terminu składania wniosków do 21 dni, 

oraz by umieścić skrzynki na głosy w bibliotekach. 

Projekt uchwały został przyjęty przez radnych do wiadomości.  

3) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026 w gminie 

Zawadzkie” 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

na lata 2022-2026 w gminie Zawadzkie omówiła Gabriela Krawiec - Górzańska Prezes Spółki 

ZAW-KOM.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zwrócił uwagę na koszty odtworzeniowe dróg 

po inwestycjach spółki ZAW-KOM. Prezes Spółki wyjaśniła, że sposób odtworzenia drogi 

każdorazowo jest uzgadniany z Burmistrzem (dot. dróg gminnych).   

Radni projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie (10 głosów „za”, nieobecna 

w czasie głosowania radna Agnieszka Jamrozik).  

4) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”).  

5) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów 10 „za, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  

Ad. 6 

Sprawy różne. 

Radny Michał Rytel – w nawiązaniu do odpowiedzi na wniosek z dnia 30.08.2021 r. dot. 

kompleksowej informacji na temat inwentaryzacji lokali, radny zawnioskował o przygotowanie 

dodatkowej informacji: kiedy wniosek o sprzedaż lokalu został złożony, ile mieszkaniec czeka 

oraz kiedy została zlecona inwentaryzacja nieruchomości.  

Radna Katarzyna Kanoza – zgłosiła brak odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.08.2021 r. dot. 

liczników na wodę, oraz że odpowiedź na wniosek dot. świateł na przejściach dla pieszych 
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(wniosek z sesji z dnia 27.09.2021 r.) jest zbyt lakoniczna. Radna oczekuje wyczerpującej 

odpowiedzi. 

Radny Michał Rytel – brak odpowiedzi na wniosek z sesji RM z dnia 30.08.2021 r. dot. 

montażu progów zwalniających w Żędowicach oraz dot. przeglądu i usunięcia pozostałości po 

progach zwalniających.    

Ad. 7  

Zakończenie posiedzenia.  

Na zakończenie ustalono, że w miesiącu listopadzie odbędzie się posiedzenie wspólne komisji, 

na które zostanie zaproszony Przewodniczący Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów 

oraz Przewodniczący Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży.  

Protokołowała:       Przewodniczył: 

Joanna Zawadzka       Przewodniczący RM 

         Dariusz Zajdel    

 

  

 

 

 

 


