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Protokół 

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

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

22 listopada  2021 r.  

Obecni: 

wg załączonej listy obecności.  

Nieobecni: 

Agnieszka Wasik, Paweł Małecki.   

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie założeń dotyczących projektu cmentarza komunalnego w Zawadzkiem.  

3. Spotkanie z przedstawicielem Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów. Analiza 

potrzeb seniorów w zakresie zdrowia, kultury, sportu i turystyki.   

4. Spotkanie z przedstawicielem Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży. Analiza 

potrzeb młodzieży w zakresie zdrowia, kultury, sportu i turystyki. 

5. Informacja ZGK Zaw-Kom Sp. z o.o. o zbiórce odpadów komunalnych w 2022 r.  

6. Analiza wniosków składanych do projektu budżetu na 2022 r., ze szczególnym 

uwzględnieniem inwestycji i remontów.   

7. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) 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. Sprawy różne. 

9. 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) 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.; 

2) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.   

Po zmianach porządek posiedzenia przedstawi się następująco: 
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1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie założeń dotyczących projektu cmentarza komunalnego w Zawadzkiem.  

3. Spotkanie z przedstawicielem Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów. Analiza 

potrzeb seniorów w zakresie zdrowia, kultury, sportu i turystyki.   

4. Spotkanie z przedstawicielem Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży. Analiza 

potrzeb młodzieży w zakresie zdrowia, kultury, sportu i turystyki. 

5. Informacja ZGK Zaw-Kom Sp. z o.o. o zbiórce odpadów komunalnych w 2022 r.  

6. Analiza wniosków składanych do projektu budżetu na 2022 r., ze szczególnym 

uwzględnieniem inwestycji i remontów.   

7. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) 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.   

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia.  

ad. 2 

Omówienie założeń dotyczących projektu cmentarza komunalnego w Zawadzkiem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał uwagi do projektu cmentarza 

komunalnego złożone w formie pisemnej przez radnych.  

Na posiedzeniu komisji obecna była Iwona Dołyżycka – projektant cmentarza, która 

przedstawiła radnym projekt.   

Po szczegółowym omówieniu projektu zostały sformułowane przez radnych następujące 

wnioski: 

1) przesunięcie bramy wjazdowej w kierunku środka cmentarza; 

2) zaprojektować jedno kolumbarium przy ogrodzeniu od strony części cmentarza 

ewangelickiego; 

3) rezygnacja z projektu zabudowań administracyjno-gospodarczych do czasu 

zmiany warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, postawienie do tego 

czasu kontenera WC z Kielczy; 

4) usytuowanie i rozmieszczenie grobów podobnie jak w części wyznaniowej; 

5) pozostawić jedno miejsce na odpady – przy wejściu na cmentarz; 
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6) na początku realizacja częściowa cmentarza, tylko 1 rząd od strony cmentarza 

wyznaniowego; 

7) rezygnacja z projektu kaplicy, dzwonnicy, pozostawienie w projekcie miejsca 

na te zabudowania.   

 

 

Ad. 2 

Spotkanie z przedstawicielem Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów. Analiza potrzeb 

seniorów w zakresie zdrowia, kultury, sportu i turystyki. 

Na posiedzeniu komisji obecny był Przewodniczący Zespołu Konsultacyjno-Doradczego 

Seniorów Józef Polis. Zespół działa przy Burmistrzu Zawadzkiego. Przewodniczący Zespołu 

szeroko przedstawił radnym informację w zakresie potrzeb seniorów w zakresie zdrowia, 

kultury, sportu i turystyki.  

Ad. 3   

Spotkanie z przedstawicielem Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży. Analiza potrzeb 

młodzieży w zakresie zdrowia, kultury, sportu i turystyki. 

Na posiedzeniu komisji obecny był Przewodniczący Zespołu Konsultacyjno-Doradczego 

Młodzieży Maksymilian Polis. Tak jak Zespól Seniorów, Zespół Młodzieży działa przy 

Burmistrzu Zawadzkiego. Przewodniczący Zespołu omówił potrzeby młodzieży w zakresie 

zdrowia, kultury, sportu i turystyki.  

Ad. 4 

Informacja ZGK Zaw-Kom Sp. z o.o. o zbiórce odpadów komunalnych w 2022 r.  

Na początek głos zabrała Gabriela Krawiec-Górzańska Prezes ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o., 

która przedstawiła radnym informację o zbiórce odpadów komunalnych w 2021 r. Dalej radni 

dyskutowali na temat wywozu gabarytów. W 2022 r. odbędzie się wywóz gabarytów w trzech 

miejscowościach, i aby zapobiec kolejkom, każdorazowo przyjmowanie gabarytów będzie 

trwało 2 dni- jednego dnia rano, a drugiego po południu.  

Ad. 5 

Analiza wniosków składanych do projektu budżetu na 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem 

inwestycji i remontów.   

W terminie do 15 listopada 2021 r. został przedstawiony projekt budżetu gminy na 2022 r., 

w którym w załączniku przedstawiono inwestycje i remonty planowane na 2022 r.  

Ad. 7 

Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości: 

- autopoprawka pkt 3a  - od budowli lub ich części służących do odprowadzania 

i oczyszczania ścieków – 0,9% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 

- wniosek: od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego – 7,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos 

wstrzymujący się. 

Komisja wspólna, przy uwzględnieniu autopoprawki i wniosku, pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały – 10 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”. 

2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla gminy Zawadzkie na 2022 rok został zaopiniowany jednogłośnie 

pozytywnie (12 głosów za). 



 

4 
 

3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania 

dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących 

ochronie środowiska został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (10 głosów 

za). 

4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy nieruchomości gminnych został zaopiniowany jednogłośnie 

pozytywnie (9 głosów za).  

5) Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem nie został 

zaopiniowany. Zostało przeprowadzone głosowania: czy radni są za zmianą 

uchwały Nr XIV/170/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad 

przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu koszów podróży służbowych 

radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem -  3 głosy za, 6 przeciw, 1 głos 

wstrzymujący się. 

6) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowej: 

- radni jednogłośnie (10 głosów za) głosowali za zmianą uchwały Nr XLVI/413/18 z dnia 

29 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowej, 

- za stawką w wysokości 1.100 zł głosowało 5 radnych, 4 przeciw, 1 głos wstrzymujący się. 

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zawadzkiego: 

- głosowanie nad podwyżką w wysokości 90% - 2 głosy za, 4 głosy przeciw, 

- głosowanie nad podwyżką  w wysokości 82,5%  - 2 głosy za, 4 głosy przeciw, 

- głosowanie nad podwyżką w wysokości 80% - 4 głosy za, 3 głosy przeciw.  

8. Projekt uchwały 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 rok 2022  został zaopiniowany pozytywnie 

stosunkiem głosów 6 za, 1 głos wstrzymujący się. 

9. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. został zaopiniowany pozytywnie 

– 7 głosów za.  

Ad. 8 

Sprawy różne – brak. 

Ad. 9 

Zakończenie posiedzenia. 

Na tym zakończono posiedzenie komisji.   

Protokołowała:       Przewodniczył: 

Joanna Zawadzka       Przewodniczący RM 

         Dariusz Zajdel    

 


