
 

PROTOKÓŁ NR XXXIV/2021 

 

 

Z SESJI 

 

 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zawadzkie, dnia 29 listopada 2021 r. 

 

 
 



Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach sesji uczestniczyło 12 radnych 

(nieobecni radni: Agnieszka Wasik, Hubert Hatlapa, Zebrala Katarzyna). 

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 25 października 2021 r.    

II. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach.  

III. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;  

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy 

Zawadzkie na 2022 rok; 

3) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej 

z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie 

środowiska; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

nieruchomości gminnych; 

5) w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem; 

6)  w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów 

podróży służbowej; 

7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zawadzkiego. 

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.               

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęły 

dodatkowe trzy projekty uchwał. Głosowanie nad zmianą porządku obrad sesji:  

9 „za”, 1 „wstrzymał się”. 

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 25 października 2021 r.    

II. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach.  

III. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;  

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy 

Zawadzkie na 2022 rok; 

3) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej 

z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie 

środowiska; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

nieruchomości gminnych; 

5) w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem; 

6)  w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów 

podróży służbowej; 

7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zawadzkiego; 

8) w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.;  

9) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.;  

10) 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. 

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. 

Protokół z sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2021 r. został przyjęty, 

10 głosów „za” (głosowanie imienne). 

Ad. II.  

Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski przedstawił radnym informację z postępu 

realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach. Ponadto 

Burmistrz zaprosił radnych na uroczyste otwarcie hali sportowej w dniu 3 grudnia 2021 r. 

Podziękował także radnym za przychylność przy realizacji ww. zadania.  

 



Ad. III. 

1) w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Burmistrz Zawadzkiego uzasadniał zawarte w projekcie uchwały propozycje stawek. 

Zwrócił się do radnych o przyjęcie zaproponowanych stawek. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że na posiedzeniu Komisji Wspólnej radni 

dokonali zmiany stawek i pod głosowanie został poddany projekt uchwały 

z wprowadzonymi autopoprawkami: 

- przez Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego w §1 punkt 3) poz. a) 

zamiast 1% na 0,9 %  

- radnych w §1 punkt 2) poz. e) zamiast 8,50 zł od m2 na 7,75 zł od m2. 

Głosowanie imienne: 9 głosów „za”, 3 „wstrzymało się” (uchwała Nr XXXIV/242/21).  

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2022 rok. 

Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska omówiła poprawkę, którą wprowadzono do 

projektu uchwały. 

Głosowanie imienne z poprawką: 12 „za” (uchwała Nr XXXIV/243/21). 

3) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu 

gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska.  

Burmistrz Zawadzkiego omówił ww. projekt uchwały. 

Głosowanie imienne: 11 „za”, 1 „wstrzymał się” (uchwała Nr XXXIV/244/21). 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości 

gminnych.  

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska. 

Głosowanie imienne: 12 „za” (uchwała Nr XXXIV/245/21). 

5) w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał radnych z Ustawą z dnia 17 września 2021r. 

o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834), 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1974), oraz z uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem nr XIV/170/15 z dnia 28 grudnia 

2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet i zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem. 

W dyskusji głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Paweł Małecki, radny 

Michał Rytel, radny Michał Baryga, radna Katarzyna Kanoza.  

W trakcie obrad wprowadzono 10 minutową przerwę na wniosek Przewodniczącego 

Klubu Radnych Nowe Zawadzkie Michała Rytla.  

Po zakończeniu przerwy wznowiono obrady sesji. 

Radna Maria Miszczyk zwróciła się do radnych o wzajemny szacunek i kulturę 

w wyrażaniu swoich opinii. Głos zabrali także: radny Józef Romberg, radny Michał 

Rytel oraz radny Michał Baryga, który przeprosił radną Katarzynę Kanozę. 

Głosowanie imienne: 4 „za”, 7 „przeciw”, 1 „wstrzymał się”. 

6) w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży 

służbowej.  



Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał radnych z uchwałą Rady Miejskiej 

nr XLVI/413/18 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży. 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej. Burmistrz Zawadzkiego. 

Podkreślił wkład i zaangażowanie sołtysów w wykonywaniu zadań na rzecz sołectw. 

Głosowanie imienne: 9 „za”, 0 „wstrzymało się” (uchwała Nr XXXIV/246/21). 

7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zawadzkiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał radnych z ustawą z dnia z dnia 17 września 

2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1834) oraz 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960). 

Głosowanie imienne nr 1, głosowanie nad podwyżką w wysokości 90% kwoty 

maksymalnej jaką można przyznać w oparciu o obowiązujące przepisy: 2 „za”, 9 

„przeciw”, 1 „wstrzymujący”. 

Głosowanie imienne nr 2, głosowanie nad podwyżką w wysokości 82,5% kwoty 

maksymalnej jaką można przyznać w oparciu o obowiązujące przepisy: 4 „za”, 7 

„przeciw”, 1 „wstrzymujący. 

Głosowanie imienne nr 3, głosowanie nad podwyżką w wysokości 80% kwoty 

maksymalnej, jest to również kwota minimalna jaką można przyznać w oparciu 

o obowiązujące przepisy: 12 „za” (uchwała Nr XXXIV/247/21). 

8) w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.;  

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Zawadzkiego. 

Głosowanie imienne: 12 „za” (uchwała Nr XXXIV/248/21). 

9) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Głosowanie imienne: 12 „za” (uchwała Nr XXXIV/249/21). 

10) 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. 

Głosowanie imienne: 12 „za” (uchwała Nr XXXIV/250/21). 

 

Ad. IV 

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. V. 

 

Radni złożyli następujące wnioski: 

1) radny Józef Romberg – zwrócić się do spółki „ZAW-KOM” o poprawę stanu dróg 

na tzw. „zidlongach” w Zawadzkiem,  

2) radna Zuzanna Matusek – sprawdzić stan nawierzchni parkingu naprzeciw sklepu 

POLOmarket w Zawadzkiem,  

3) radny Michał Rytel – przedstawić Radzie Miejskiej comiesięczne sprawozdanie na 

temat sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie. 

 

Ad. VI. 

Sprawy różne i organizacyjne. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pisma: 

1) odpowiedź na wniosek radnego Michała Rytla z 18 października 2021 r., 

2) odpowiedź na pismo BRM.0004.27.2021 z dnia 9.11.2021 r.,  

3) odpowiedź Zarządy dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie utrzymania chodników  

i ścieżek rowerowych na terenie gminy Zawadzkie 

4) odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury Departament Kolejnictwa w sprawie 

odtworzenia i uruchomienia połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 144,  

5) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich na temat wnikliwego 

i rzetelnego sprawdzania oświadczeń majątkowych przed ich wysłaniem do organu 

podatkowego,  

6) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie doręczenia odpisu 

postanowienia z dnia 12.10.2021 wraz z uzasadnieniem oraz z dnia 20.10.2021 r. wraz 

z uzasadnieniem,  

7) korespondencję elektroniczną z uwagami do projektu cmentarza komunalnego,  

8) elektroniczne zaproszenie ze sp. „ZAW-KOM” w Zawadzkiem na  spotkanie z Krajową 

Agencją Poszanowania Energii, które odbyło się w dniu 4 listopada 2021 r. 

9) treść apelu do mieszkańców gminy Zawadzkie o rozpoczęciu prac nad nową stroną 

internetową gminy Zawadzkie. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnych 

o przesłanie ewentualnych propozycji w ww. temacie na adres: 

informatyk@zawadzkie.pl.  

 

Ad. VII. 

Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Nie przyjęto żadnego wniosku. 

 

Ad. VIII 

Zakończenie obrad Sesji.         

Obrady sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem zakończyły się o godz. 17.50. 

Nagranie video z obrad sesji dostępne jest na stronie www.zawadzkie.pl 

 

 

Protokołowała   Sekretarz obrad:   Przewodniczył: 

inspektor ds. OS  Andrzej Włóczyk  Przewodniczący Rady Miejskiej 

Danuta Labus        Dariusz Zajdel 

http://www.zawadzkie.pl/

