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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło 

11 radnych (nieobecni radni: Agnieszka Wasik, Agnieszka Jamrozik, Katarzyna Kanoza, Paweł 

Małecki). 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 14.00.  

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. 

Lista obecności w załączeniu. 

Porządek obrad sesji: 

I. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad Sesji.  

3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2021 r.    

II. Informacja na temat analizy oświadczeń  majątkowych. 

III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 

2020/2021. 

IV. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach.  

V. Podjęcie 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”; 

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.       

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął wniosek Burmistrza Zawadzkiego  (pisma 

z dnia 15.10.2021 r. oraz 22.10.2021 r.)  włączenie do porządku obrad sesji następujących 

projektów uchwał:  

1)  o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok; 

2) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; 

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. 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 9 głosów „za” (ze względu na awarię sprzętu 

komputerowego głosowanie odbyło się ręcznie, tj. bez użycia programu do głosowania, 

nieobecni radni Andrzej Kotylak, Michał Rytel).  

Porządek obrad sesji po zmianach:   
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I. Sprawy regulaminowe: 

4) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

5) Przyjęcie porządku obrad Sesji.  

6) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2021 r.    

II. Informacja na temat analizy oświadczeń  majątkowych. 

III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 

2020/2021. 

IV. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach.  

V. Podjęcie 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”; 

4) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok; 

5) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; 

6) 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 27 września 2021 r. został przyjęty 9 głosami „za” 

(głosowanie imienne). 

Ad. II 

Informacja na temat analizy oświadczeń  majątkowych. 

Informacje na temat analizy oświadczeń przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz 

Zajdel: 

- Burmistrza Zawadzkiego, pismo Nr BM.2124.1.2021 z dnia 8.10.2021 r, 

- Przewodniczącego Rady Miejskiej, pismo Nr BRM.0004.25.2021 r. z dnia 14.10.2021 r., 

- Wojewody Opolskiego, pismo Nr PN.I.414.1.165.2021.KP z dnia 15 września 2021 r. 

Ad. III 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2020/2021. 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2020/2021 

przedstawiła Joanna Datoń Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury Społecznej.  

(na sesję przybył radny Andrzej Kotylak).  

Ad. IV 

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach.  

Burmistrz Mariusz Stachowski szczegółowo omówił sprawozdanie z postępu realizacji zadań 

inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.  
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W związku z opracowywanym nowym projektem cmentarza w Zawadzkiem, Burmistrz 

poprosił radnych o uwagi w tej sprawie do piątku 29 października. 

Ad. V 

Podjęcie 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 

Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dariusz Zajdel. 

Projekt uchwały omówiła Halina Cytacka Kierownik Referatu  Finansowo-Budżetowego. 

Głosowanie imienne: 10 głosów „za” (radny Michał Rytel wyszedł), uchwała 

Nr XXXIII/236/21.  

2) w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 

2022 r. 

Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dariusz Zajdel – projekt uchwały został przyjęty do wiadomości.  Na sesję został przygotowany 

nowy projekt uchwały uwzględniający wnioski z posiedzenia komisji wspólnej, tj. jako 

dodatkowe miejsca do oddawania głosów na dane zadanie, wydłużono okres przeznaczony na 

zgłaszanie zadań do 21 dni. 

Głosowanie imienne: 10 głosów „za” (nieobecny radny Michał Rytel), uchwała 

Nr XXXIII/237/21.   

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

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026 w gminie 

Zawadzkie” 

Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej. 

W sprawie uchwały głos zabrał Prokurent Spółki ZAW-KOM Kamil Kazuch.  

Głosowanie imienne: 11 głosów „za”, uchwała Nr XXXIII/238/21.  

4) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok 

Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej. 

Komisja wspólna opiniowała projekt z dnia 14 października 2021 r., natomiast na sesji 

przedłożono projekt uchwały z dnia 21 października 2021 r. Zmiany szczegółowo omówiła 

Skarbnik Gminy Karina Nowak.  

Głosowanie imienne: 11 głosów „za”, uchwała Nr XXXIII/239/21. 

5) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej. 

Głosowanie imienne: 11 głosów „za”, uchwała Nr XXXIII/240/21. 

6) 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 szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.  

Głosowanie imienne: 11 głosów „za”, uchwała Nr XXXIII/241/21. 

Ad. VI 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.  

Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.  

Następnie głos zabrał Przewodniczący rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który przedstawił 

informację o działalności międzysesyjnej.  

Ad. VII 
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Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił radnym odpowiedzi na wnioski 

i zapytania radnych: 

-  z sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2021 r., 

- z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2021 r., 

- z posiedzenia komisji wspólnej w dniu 18 października 2021 r., 

- informacja na temat postępu szczepień przeciwko COVID-19 na terenie gminy Zawadzkie, 

- odpowiedź na wniosek radnego Józefa Romberga o zgłaszaniu na policję dewastacji altany na 

wyspach przy ul. Powstańców Śląskich, 

- informacja uzupełniająca dotycząca wniosku radnego Michała Rytla w sprawie likwidacji 

pozostałości po byłym boisku do siatkówki plażowej przy ul. Powstańców Śląskich, 

Radni zastanawiali się jak rozwiązać problem notorycznego niszczenia altany na wyspie na 

ul. Stawowej w Zawadzkiem. Burmistrz odpowiadał, że do policja została skierowana już 

wcześniej  prośba o częstsze patrolowanie tego terenu. 

Do Burmistrza zwrócił się Zarząd Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o zrzeczenie się 

odszkodowania  za nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu Nr 2012/2 i 2016/6 z mapy 7, 

obręb Żędowice oraz Nr 206/2, 245/2, 246/2 i 246/3 z mapy2, obręb Kielcza, przyjęte z mocy 

prawa pod drogę wojewódzką nr 901.  

Rada w głosowaniu imiennym jednogłośnie (11 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała 

wniosek.   

Radna Maria Miszczyk w imieniu mieszkańców zwróciła się o zainstalowanie lustra 

w Żędowicach – ul. Polna-Chrobrego. 

Radny, a jednocześnie sołtys Żędowic Jerzy Staś poinformował, że wniosek w tej sprawie 

został już złożony, lustro zostanie zakupione ze środków Funduszu Sołeckiego. Sołtys Żędowic 

mówił również o tym, iż zrobił przegląd po wichurach, jakie miały miejsce w naszej gminie.  

Radny Jerzy Stasz w imieniu seniorów podziękował Burmistrzowi za organizację Dnia Seniora.  

Radny Józef Romberg zapytał Burmistrza co z remontem ul. 1 Maja i Mickiewicza, skoro nie 

zostały przyznane środki z programu Polski Ład.  Burmistrz odpowiedział, że wniosek w tej 

sprawie zostanie złożony ponownie w II turze. Radny zwrócił również uwagę na czasookres 

interwencji TAURON w przypadku awarii oświetlenia. Mieszkańcy zgłaszają usterki, a nic się 

nie dzieje. Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa wyjaśniła, że 

zgodnie z umową TAURON ma do 10 dni roboczych na naprawę. Dalej radny Józef Romberg 

mówił o konieczności zakupu szybkich testów dla nauczycieli  oraz zabezpieczenia środków 

chociaż 100 szczepionek przeciw grypie dla osób 60+.  Burmistrz Mariusz Stachowski 

odpowiedział, że nie stać nas ani na testy, ani na szczepionki. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy 

w stanie ich zakupić, jeżeli chodzi o szczepionki przeciw grypie to były takie działania  

podejmowane przez rząd. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zapytał Burmistrza 

Mariusza Stachowskiego jakie są przyczyny zerwania umowy zlecenia i jej zmianą 

z  wieloletnim pracownikiem i specjalistą ds. kultury w Bibliotece i Kulturze w Zawadzkiem. 

Szczególnie, że ostatnio ta osoba została laureatką w kategorii kultura na szczeblu powiatowym 

oraz zajęła III miejsce na szczeblu wojewódzkim. Burmistrz stwierdził, że jest to problem 

wewnętrzny BiK do rozwiązania przez Panią Dyrektor Joannę Spałek. 

Ad. VIII 

Sprawy różne i organizacyjne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował, że następna sesja odbędzie się 

w dniu 29 listopada 2021 r., natomiast posiedzenie komisji wspólnej odbędzie się w dniu 

22 listopada 2021 r.   

Ad. IX 

Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.  
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Ad. X 

Zakończenie obrad Sesji.       

Obrady Sesji w dniu 25 października  2021 r. zakończyły się o godz. 16.22.  

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

 

Protokołowała:              Sekretarz obrad:                             Przewodniczył:  

Inspektor ds. BRM               Andrzej Włóczyk                     Przewodniczący  Rady Miejskiej 

Joanna Zawadzka                                                                                   Dariusz Zajdel 

   

  

 

http://www.zawadzkie.pl/

