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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło 

14 radnych (nieobecny radny Michał Baryga). 

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość- zdalny tryb 

obradowania (na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz 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.  

Obrady były transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. Na początku 

sesji odczytana została klauzula informacyjna 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, 

natomiast zapytania, wnioski, opinie można było składać elektronicznie na adres 

sekretariat@zawadzkie.pl lub korespondencyjnie poprzez złożenie w skrzynce znajdującej 

się przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13.  

Na początku sesji radni uczcili minutą ciszy ofiary wojny na Ukrainie, a następnie 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść poparcia dla narodu ukraińskiego walczącego 

z agresją rosyjską: 

„Drodzy Bracia Ukraińcy! 

Jesteśmy z Wami i w pełni solidaryzujemy się z Waszą walką o wolność i niezależność. 

 W dniu 24 lutego 2022 roku Rosja pogwałcając wszelkie podpisane traktaty, umowy 

oraz prawo międzynarodowe zaatakowała bezzasadnie Ukrainę. Rozpoczęła się wojna, w której 

pociski spadają zarówno na obiekty militarne, jak i domy mieszkańców w dużych miastach 

Ukrainy: Kijowie, Charkowie, Odessie  oraz w miasteczkach i na wsiach. To nie powinno się 

wydarzyć w XXI wieku, a jednak rzeczywistość jest okrutna, przerażająca i  przygnębiająca. 

Setki tysięcy mieszkańców muszą w popłochu opuścić swoje miejsca zamieszkania. Giną 

żołnierze obu walczących stron, jak również niewinni cywile całkowicie bez możliwości 

obrony siebie i najbliższych.  

Nie chcemy być obojętni wobec ogromnej tragedii mieszkańców Ukrainy. 

W Zawadzkiem trwa zbiórka żywności, odzieży i środków codziennej potrzeby zorganizowana 

przez mieszkańców oraz instytucje społeczne. Odpowiednie działania podjął także Urząd 

Miejski w Zawadzkiem. Martwimy się również o los mieszkańców naszego miasta 

partnerskiego na Ukrainie - Czortkowa. 

Bardzo dobrze, że doszło do zjednoczenia całego demokratycznego świata przeciwko 

Rosji. Przyjęte restrykcje bardzo mocno uderzą w Rosję i trzeba wierzyć, że szybko skończy 

się ta niepotrzebna wojna, a sprawcy będą osądzeni.” 

          

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 24 stycznia 2021 r.     
 

II. Podjęcie uchwał: 

https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html
mailto:sekretariat@zawadzkie.pl
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1) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem na 2022 r.; 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2022; 

3) w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

III. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji z działalności za 2021 r., w tym 

informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

IV. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz 

poniesionych nakładach. 

V. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy 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.               
 

Na wniosek Burmistrza Zawadzkiego (pisma z dnia  23, 25 i 28 lutego 2022 r. Nr OS. 

0006.02.2022) do porządku obrad sesji włączono następujące punkty dotyczące podjęcia 

uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r., 

2) w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/252/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2022-2031; 

3) w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju gminy Zawadzkie na lata 

2023-2030. 

Dodatkowo Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zaproponował zmianę kolejności 

punktów II i III. W głosowaniu imiennym 13 radnych głosowało nad zmianą w porządku obrad 

sesji (nieobecna podczas głosowania radna Agnieszka Jamrozik).  
 

Porządek obrad sesji po zmianach: 

I. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad Sesji.  

3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2021 r.     

II. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji z działalności za 2021 r., w tym 

informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

III. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem na 2022 r.; 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2022; 

3) w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 

Straży Pożarnych; 

4) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.; 

5) w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/252/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2022-2031; 
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6) w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju gminy Zawadzkie 

na lata 2023-2030.  

IV. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji z działalności za 2021 r., w tym 

informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

V. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz 

poniesionych nakładach. 

VI. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.  

VII. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.  

VIII. Interpelacje i zapytania radnych. 

IX. Sprawy różne i organizacyjne. 

X. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

XI. Zakończenie obrad Sesji.               
 

Ad. I 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2022 r.     

W głosowaniu jawnym, 13 głosów za został przyjęty protokół z sesji Rady Miejskiej w dniu 

24 stycznia  2022 r. (nieobecna podczas głosowania radna Agnieszka Jamrozik).  

 

Ad. II 

Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji z działalności za 2021 r., w tym informacji o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego.  

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Zajdla Komendant Komisariatu 

Policji w Zawadzkiem Sławomir Łyżwa w tym miejscu przedstawił sprawozdanie za rok 2021.  

Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 

21 lutego 2022 r. Komendant odpowiedział radnym na zgłoszone podczas posiedzenia komisji 

uwagi.  

Do spotkania dołączyła radna Agnieszka Jamrozik.  

 

Ad. III 

Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem na 2022 r. 

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Rytel. 

Głosowanie imienne nad uchwałą: 14 głosów „za” (uchwała nr XXXVII/264/22)  

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2022 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska. 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Głosowanie imienne nad uchwałą: 14 głosów „za” (uchwała nr XXXVII/265/22).  

3) w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 

Straży Pożarnych 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska. 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Głosowanie imienne nad uchwałą: 14 głosów „za” (uchwała nr XXXVII/266/22). 

4) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r. 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.  

Głosowanie imienne nad uchwałą: 14 głosów „za” (uchwała nr XXXVII/267/22). 
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5) w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/252/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2022-2031 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.  

Głosowanie imienne nad uchwałą: 14 głosów „za” (uchwała nr XXXVII/268/22). 

6) w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju gminy Zawadzkie 

na lata 2023-2030.  

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska.  

Głosowanie imienne nad uchwałą: 14 głosów „za” (uchwała nr XXXVII/269/22). 
 

Ad. IV 

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach. 

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach przedstawiła Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska. 
 

Ad. V 

Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.  

Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie przedstawiła 

Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska. 
 

Ad. VI 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.  

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej omówił  Burmistrz Mariusz Stachowski, 

a następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który również 

przedstawił informację o działalności międzysesyjnej. 

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Katarzyna Kanoza przedstawiła radnym 

informację z posiedzenia komisji wspólnej, na której omawiany był temat związany 

z gospodarką odpadami.  

Radny Michał Rytel – zwrócił uwagę na brak lustra na ul. Szymanowskiego koło krzyża oraz 

na dziury w jezdni – zjazdy z ul. Opolskiej na Lubliniecką, na halę i na kręgielnię. 

Burmistrz Mariusz Stachowski udzielił odpowiedzi na wnioski radnego Michała Rytla: lutro 

jest zamówione, natomiast ubytki w jezdni będą uzupełnione – będzie zlecenie do firmy w tej 

sprawie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przestawił radnym pisma, które wpłynęły do 

rady (wszystkie pisma udostępnione zostały radnym elektronicznie): 

1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr BPRM.517.2.15.2022 (2).JP.DS 

w sprawie przekazania uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie 

obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języka 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego do Ministerstwa 

Edukacji i Nauki; 

2) Pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki (Nr DWST-WSST.318.1524.1.2022.AJ) 

– odpowiedź na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie obniżenia 

wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języka mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

3) Oświadczenie senackie Beniamina Godyli Senatora RP w sprawie jak wyżej; 

4) Pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach 

Opolskich o udzielenie wsparcia finansowego na realizację planowanego w 

bieżącym roku zadania związanego z zakupem średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego (pismo Nr PF.341.5.2022); 
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Radni po dyskusji i głosowaniu wyrazili zgodę na przekazanie kwoty 3 000 zł na 

dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (w głosowaniu udział wzięło 11 

radnych: 6 radnych głosowało za kwota 3.000 zł, 2 radnych głosowało za kwotą 5 tys. zł, 

natomiast 3 radnych głosowało – 0 zł).  

5) Pismo firmy Tracktec w sprawie przekazania pamiątkowego obelisku; 

6) Pismo MSWiA (nr DWRMNIE-WMNIE-6741-5/2022) i odpowiedź 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie aktualności kosztorysów tablic 

dwujęzycznych; 

7) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie stwierdzenia 

nieważności uchwały Nr XXXVI/259/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 

24 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu 

w piątki i soboty przez rolników na wyznaczonych miejscach, w części 

obejmującej § 6 załącznika do przedmiotowej uchwały; 

8) Sprawozdanie Burmistrza Zawadzkiego (Nr RI.3032.2.2022) z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę 

Zawadzkie za rok 2021.  

 

Ad. VII 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel złożył wniosek o następującej treści: 

Z uwagi na słabą jakość transmisji obrad Rady Miejskiej w Zawadzkiem wnioskuję o zebranie 

ofert przez Urząd Miejski w Zawadzkiem na system transmisji obrad komisji i sesji Rady 

Miejskiej zgodny z wymogami RODO, umożliwiający łatwy streaming z posiedzeń, zgodny 

z wymogami Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych oraz spełanijący standard WCAG 2.1 jako standard minimalny 

dostępności cyfrowej.  

Burmistrz Mariusz Stachowski poinformował, że sprawa jest w toku, obecnie czekamy na 

oferty cenowe.  

Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przeciw 9 radnych.   

 

Ad. VIII 

Sprawy różne i organizacyjne. 

Burmistrz Mariusz Stachowski zaprosił radnych na uroczyste otwarcie Gminnego Inkubatora 

Przedsiębiorczości. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował, że następna 

sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 28 marca 2022 r., natomiast posiedzenia 

komisji problemowych w dniach 21 i 24 marca 2022 r.  

 

Ad. IX. 

Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Do Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Dariusza Zajdla. Wniosek został przegłosowany w trakcie realizacji pkt VII.  
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Ad. X 

Zakończenie obrad Sesji.               

Obrady Sesji w dniu 28 lutego 2022 r. zakończyły się o godz. 17.02 

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/

