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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło 

10 radnych (nieobecni radni: Agnieszka Wasik, Katarzyna Zebrala, Zuzanna Matusek, Michał 

Baryga).  

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 29 listopada 2021 r.     

II. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach.  

III. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok; 
2) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2031; 

3) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.; 

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie”; 

5) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania 

dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących 

ochronie środowiska; 

6) w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Zawadzkie za lata 2019-2020; 

7) w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2022 r. 

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 Dariusz Zajdel poinformował, że w dniu dzisiejszym nastąpiło 

uroczyste odsłonięcie obelisku z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Klubu Honorowych 

Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. dr Karola Marcinkowskiego w Zawadzkiem. 

Następnie Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dariusz Zajdel złożyli  serdeczne gratulacje członkom Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Zawadzkiem Panu Prezesowi Markowi Słodkowskiemu, Członkowi Zarządu Ewie Zyzik 

i byłemu Prezesowi Tadeuszowi Jarawce. Na ręce Prezesa został złożony list gratulacyjny 

i wyrazy uznania i podziękowania za ofiarność na rzecz drugiego człowieka, za przekazywanie 

osobom potrzebującym najcenniejszej wartości, jaką jest krew. 

2) Przyjęcie porządku obrad Sesji 

Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowało 10 radnych. 

3)Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2021 r.  

Za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 29 listopada 2021 r. głosowało 10 radnych.  

 

Ad. II 

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach. 

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach przedstawił Burmistrz Mariusz Stachowski. 
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Radna Agnieszka Jamrozik zapytała, kiedy będzie uruchomione oświetlenie na ul. Kolejowej 

w Zawadzkiem. Burmistrz odpowiedział, że robi się wszystko, by do końca roku było.  

Radny Michał Rytel – nawiązując do tematu oświetlenia na ul. Kolejowej przypomniał, jakie 

były koleje te wniosku i kto był wnioskodawcą. Radny mówił również o ostatnim wydaniu 

Krajobrazów Zawadzkiego – jest artykuł na temat uruchomienia linii kolejowej nr 144, 

w artykule tym nie ma słowa o tym, kto złożył wniosek, nie podziękowano również dwóm 

mieszkańcom gminy.  

Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że wszystkie najważniejsze sprawy dotyczące 

gminy zamieszczane są na stronie internetowej, w grudniowym numerze zamieszczono 

podsumowanie roku.  

Ad. III 

Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok 
Skarbnik Gminy Karina Nowak poinformowała o uchwałach  Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu: 

- Nr 397/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Zawadzkie na 2022 r., 

- Nr 398/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zawadzkie na 2022 r., 

- Nr 401/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały 

o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawadzkie.  

Radni przedmiotowe opinie otrzymali we wcześniejszym terminie. 

Skarbnik Gminy Karina Nowak przedstawiła również autopoprawki do budżetu: 

1. Zmiany w dochodach bieżących: 

- wprowadza się paragraf 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 22.000,00, 

- zwiększa się planowane wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 45.000,00 zł. 

2. Zmiany w wydatkach bieżących: 

- zwiększenie (dział 710, rozdział 71004) o kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością 

zlecenia usługi przygotowania planu rewitalizacji na kolejny czasookres, 

- zwiększenie (dział 851, rozdział 85154) o kwotę 22.000,00 zł w związku z koniecznością 

wprowadzenia nowej opłaty od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml, należy 

powyższe środki przeznaczyć na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 

- zwiększenie (dział 926, rozdział 92605) o kwotę 15.000,00 zł na wspieranie finansowe 

rozwoju sportu na terenie gminy poprzez udzielenie dotacji. 

3. Zmiany w przychodach: 

- wykreślenie przychodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 

publicznych w wysokości 15.000,00 zł (pożyczka została spłacona w 2021 r.), 

- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł planowanych wolnych środków.  

Radna Agnieszka Jamrozik zaproponowała, by doprowadzić budowę cmentarza do końca, bez 

dzielenia na etapy. Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że na  rok 2022 zaplanowano 

kwotę w wysokości 250 tys. zł z przeznaczeniem na media, oświetlenie, wybudowanie głównej 

alejki. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zapytał, czy w ramach I etapu gmina 

odda cmentarz do użytku w 2022 r.? Burmistrz odpowiedział, że dążymy do tego. Dalej na 

temat cmentarza wypowiadali się radni Michał Rytel, Andrzej Włóczyk, Katarzyna  Kanoza, 

Józef Romberg. Radny Józef Romberg zwrócił uwagę, że na cmentarzu jest bardzo dużo 

grobów, którymi nie ma kto się już zająć. Należałoby zrobić inwentaryzację grobów.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel – Rozdział 7512 Rozbudowa strażnicy OSP 

w Żędowicach – projekt – czy nie lepiej odłożyć ten projekt na przyszły rok? W dyskusji na ten 

temat udział wzięli radni Andrzej Kotylak, Jerzy Stasz, Józef Romberg, którzy stanowczo 

sprzeciwili się pomysłowi Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

Przewodniczący rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał wniosek o następującej treści: 
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„Do punktów związanych z wydatkami majątkowymi proszę dołożyć punkt: przeniesienie 

obelisku upamiętniającego budowę trzech pociągów pancernych w czasie III Powstania 

Śląskiego znajdującego się obecnie przed nieczynną portiernią główną prowadząca na teren 

byłej Huty Andrzej na Plac Hutnika. Uzasadnienie: w dniu 12 czerwca 2021 r. w Kinoteatrze 

w Zawadzkiem odbyły się uroczystości upamiętniające 100 rocznicę III Powstania Śląskiego 

pod nazwą „Pancerna historia III Powstania Śląskiego – powstańcze pociągi huty 

w Zawadzkiem” Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków 

oddział w Opolu. Podczas prowadzonych rozmów uzgodniono konieczność zmiany lokalizacji 

obelisku. Po przeprowadzonej dyskusji, w której udział wzięli Burmistrz Mariusz Stachowski, 

Skarbnik Karina Nowak oraz radni Józef Romberg, Maria Miszczyk, Michał Rytel, 

wnioskodawca wniosek wycofał. Burmistrz Mariusz Stachowski zobowiązał się do rozpoczęcia 

działań związanych z przeniesieniem tego obelisku.  

Radny Michał Rytel poruszył temat rozliczania dotacji z Caritas Żędowice. Po 

przeprowadzonej dyskusji radni (Michał Rytel, Józef Romberg) zwrócili się do Burmistrza 

o udostępnienie rozliczenia dotacji przeznaczonej na Caritas Żędowice (między innymi dane 

dotyczące ile osób spoza gminy korzysta z usług, ile jest dotacji z innych gmin). 

Głosowanie imienne nad uchwałą w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. – 10 głosów „za”, 

1 głos „wstrzymujący się”. Uchwała Nr XXXV/251/21. 

2) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2031 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 

Głosowanie imienne nad uchwałą w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2022-2031 – 10 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”. Uchwała Nr XXXV/252/21. 

3) o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. 

Projekt uchwały z dnia 17 grudnia 2021 r.  omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.  

Głosowanie imienne nad uchwałą o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.  – 11 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXXV/253/21.  

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Zawadzkie” 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska. 

Głosowanie imienne  nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie” – 10 głosów 

„za”, 1 głos „wstrzymujący się”. Uchwała Nr XXXV/254/21. 

5) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji 

celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska. 

Głosowanie imienne  nad uchwałą w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania 

dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie 

środowiska – 11 głosów „za (uwzględniono autopoprawkę w podstawie prawnej – z późn. zm.). 

Uchwała Nr XXXV/255/21.  

6) w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Zawadzkie za lata 2019-2020” 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska. 

Głosowanie imienne  nad uchwałą w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie za lata 2019-2020” – 11 głosów „za (uwzględniono 

autopoprawkę w podstawie prawnej – z późn. zm.). Uchwała Nr XXXV/226/21. 

7) w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2022 r. 

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Głosowanie imienne nad uchwała w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem na 2022 r. – 10 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”. Uchwała 

Nr XXXV/227/21.  

Ad. IV 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.  
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Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrz Mariusz Stachowski, 

a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Ad. V 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał: 

- pismo skierowane do radnego Michała Barygi w związku z jego niewłaściwym wystąpieniem 

w dniu 29 listopada 2021 roku na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem, 

- odpowiedzi na wnioski radnych Michała Rytla, Józefa Romberga i Zuzanny Matusek z sesji 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

Radny Andrzej Kotylak: 

- zwrócił się o przedłożenie informacji dot. azbestu – ile zlikwidowano, ile zostało do 

zlikwidowania, 

- ile w 2021 r. zostało usuniętych drzew, ile powinno być nasadzonych i gdzie i ile nasadzono 

(tereny gminne).  

Radny Michał Rytel: 

- w dalszym ciągu boisko po piłce plażowej siatkowej nie zostało usunięte, 

- nie usunięto resztek progów zwalniających, 

- kiedy ZAW-KOM poinformował urząd o rozpoczęciu starań o otrzymanie dotacji związanej 

z inwestycją wymiany kanalizacji na ul. 1 Maja i Mickiewicza w Zawadzkiem (rozpoczęcie 

działań związanych z tą inwestycją).  

Ad. VI 

Sprawy różne i organizacyjne. 

Następna sesja odbędzie się w dniu 24 stycznia 2021 r., natomiast komisja wspólna w dniu 

17 stycznia 2021 r.  

Ad. VII 

Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Do protokołu Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.  

Ad. VIII 

Zakończenie obrad Sesji.       

Obrady Sesji w dniu 20 grudnia  2021 r. zakończyły się o godz. 16.05.  

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/

