
Protokół 

z posiedzenia komisji wspólnej w dniu 15 lutego 2021 r.  

Obecni: wg załączonej listy obecności (nieobecna radna Zuzanna Matusek oraz radna 

Katarzyna Zebrala).  

Posiedzenie komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość- 

zdalny tryb obradowania (na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. 

z 2020 r. poz. 374 ze zm.) . Dyskusja i głosowanie odbyły się poprzez system informatyczny 

(Teams).  

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2020. 

3. Informacja na temat zrealizowanych inwestycjach w sołectwach w 2020 r. 

4. Działalność organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Zawadzkie 

zajmujących się kulturą.  

5. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.; 

2) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie gminy Zawadzkie; 

3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 

2021 r.”; 

4) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zawadzkie w 2021 r.  

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad. 1 

Posiedzeniu komisji wspólnej przewodniczył Dariusz Zajdel Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem, który otworzył posiedzenie i stwierdził prawomocność do podejmowania 

decyzji.  

Ad. 2 

Ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2020. 

Informację na temat stanu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2020 

przedstawiła Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska.  

Zapytania do informacji: 

Radny Michał Rytel - pytanie dotyczące pkt 3 informacji: 

- jakie są terminy realizacji kanalizacji tych poszczególnych ulic, kiedy będą realizowane 

kolejne etapy inwestycji zaczynając od ul. Mickiewicza (kiedy będzie zaplanowana 

nawierzchnia), 

- ul. 1 Maja i Mickiewicza – kiedy będzie nawierzchnia? 

Radny Józef Romberg: 

- czy są podjęte działania w zakresie wymiany instalacji wodnej na ul. 1 Maja w Zawadzkiem 

i czy będzie to robione w trakcie realizacji kanalizacji i czy będzie robiona również kanalizacja 

burzowa? 



 

Ad. 3 

Informacja na temat zrealizowanych inwestycjach w sołectwach w 2020 r. 

Informacja została przedłożona radnym w formie pisemnej. 

Ad. 4 

Działalność organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Zawadzkie zajmujących 

się kulturą.  

Otrzymane pisemne informacje od stowarzyszeń działających na terenie gminy Zawadzkie 

przestawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki Agnieszka 

Jamrozik. 

Ad. 5 

Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 

Radny Michał Rytel – zawnioskował, by przygotować na sesję informację dotyczącą akcji zima 

– ile środków finansowych zostało zaplanowane, ile zostało wydane, na co zostało wydane oraz 

na co ta kwota  została zabezpieczona. 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (12 głosów „za”).  

2) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie gminy Zawadzkie 

Projekt uchwały omówiła Dorota Klyssek.  

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (12 głosów „za”).  

3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 

2021 r.” 

Projekt uchwały omówiła Dorota Klyssek.  

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (12 głosów „za”).  

4) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zawadzkie w 2021 r.  

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów: 10 „za”, przy 2 głosach 

„wstrzymujących się”.  

Ad. 6 

Sprawy różne. 

Radny Hubert Hatlapa zwrócił uwagę, że drogi nie są posypywane i jest bardzo ślisko.  

Ad. 7 

Zakończenie posiedzenia. 

Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

 

Protokołowała:      Obradom komisji wspólnej przewodniczył: 

Joanna Zawadzka                 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem  

    Dariusz Zajdel  

 
 


