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Protokół  

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 21 marca 2022 r.  

Obecni: wg załączonej listy obecności 

Nieobecna: radna Agnieszka Wasik  

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miejskiej w dniu 

28 marca 2022 r.  

3. Finansowanie działalności gminnej instytucji kultury (wydatki z dotacji gminy). 

4. Sprawozdanie z działalności BIK za 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem 

pozyskiwania środków zewnętrznych. Struktura zatrudnienia w BIK. 

5. Zadłużenie wobec gminy z tytułu najmu lokali komunalnych, podatku od 

nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami i działania windykacyjne w tym 

zakresie.  

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zakończenie posiedzenia komisji.  

Ad. 1 

Posiedzeniu komisji wspólnej przewodniczyła Katarzyna Kanoza - Przewodnicząca Komisji 

Budżetowo-Gospodarczej, która na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność 

posiedzenia do podejmowania decyzji. 

Ad. 2 

Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 marca 

2022 r.: 

1) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie przedstawiła Beata 

Karlińska zajmująca stanowisko ds. planowania przestrzennego i sprzedaży lokali.  

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (9 głosów „za”).  

 

2) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032” przedstawiła 

Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

Autopoprawka do projektu uchwały: zmieniony został kod zabudowy z 2 na 5, Żędowice, 

ul. Ks. Wajdy. 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (9 głosów „za”).  

 

3) Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r. przedstawiła Karina Nowak 

Skarbnik Gminy. Burmistrz Mariusz Stachowski poinformował obecnych, że do sesji projekt 

tej uchwały ulegnie zmianie. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów 8 „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się”. 

 

4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na lata 

2022-2025 omówiła Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska. 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (9 głosów „za”). 

 

 



2 
 

Na wniosek Katarzyny Kanozy Przewodniczącej Komisji Budżetowo-Gospodarczej  

realizowano następnie punkt: 

5. Zadłużenie wobec gminy z tytułu najmu lokali komunalnych, podatku od 

nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami i działania windykacyjne w tym 

zakresie.  

Informację na temat zadłużenia wobec gminy z tytułu najmu lokali komunalnych, podatku od 

nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami i działaniami windykacyjnymi w tym 

zakresie przedstawili: Halina Cytacka – Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego oraz 

Dorota Klyssek – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa (szczegółowe 

materiały radni otrzymali we wcześniejszym terminie). Głos w tej sprawie zabrała również 

Katarzyna Brol – przedstawiciel ZGK ZAW-KOM (administratora zasobów gminnych).  

W dyskusji nad tym tematem udział wzięli radni Michał Rytel. Agnieszka Jamrozik, Dariusz 

Zajdel, Józef Romberg i Paweł Małecki. radny Michał Rytel zawnioskował o przedstawienie 

informacji – dopłata 3 zł do śmieci przeznaczona była na PSZOK, a co będzie z tą dopłatą po 

wybudowaniu PSZOKA? Jaka jest kwota zadłużenia wobec gminy z tytułu najmu lokali 

komunalnych za 2021 r., a jaka jest z poprzednich lat. Radny Paweł Małecki - jaka kwota 

została przeznaczona na remonty w związku z podwyżką czynszu w lokalach komunalnych 

w kolejnych latach? Radny poprosił również o podanie wysokość zadłużenia w opłacie 

za gospodarowanie odpadami komunalnym tylko za rok 2021.  

Ad. 3 i ad. 4 

Finansowanie działalności gminnej instytucji kultury (wydatki z dotacji gminy). 

Sprawozdanie z działalności BIK za 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania 

środków zewnętrznych. Struktura zatrudnienia w BIK. 

Joanna Spałek – Dyrektor Biblioteki i Kultury przedstawiła i omówiła temat związany 

z działalnością kulturalną (informacje pisemne w tym zakresie radni otrzymali we 

wcześniejszym terminie). Informację uzupełnił Dominik Kowalski – zastępca Dyrektora BIK. 

Przy omawianiu tego tematu radni dyskutowali nad możliwościami pozyskania dodatkowych 

środków na działalność kulturalną oraz utrzymanie obiektów, sposobami przekazywania 

informacji o imprezach kulturalnych. Radny Michała Rytel zawnioskował o przygotowanie 

informacji na temat miejsc, gdzie znajdują się informacje na temat imprez organizowanych 

przez BIK, o przygotowanie kompleksowej informacji na temat wypożyczalni strojów, która 

funkcjonuje w BIK oraz działalności sekcji mażoretek.    

Ad. 6 

Wolne wnioski i zapytania 

Radny Michał Rytel: 

1) W trybie pilnym zamontować lustro na ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem. 

2) Na placu zabaw na Nowym Osiedlu w Zawadzkiem leży huśtawka. 

3) Dokonać przeglądu progów zwalniających i zlikwidować pozostałości po nich. 

Radny Józef Romberg: 

Przy wyjeździe z Zawadzkiego, za rondem w stronę Kolonowskiego między zakrętem 

a mostem są olbrzymie dziury. 

Radna Zuzanna Matusek: 

Usunąć drzewo leżące na deptaku przy kanale i bloku na ul. Powstańców Śl. 11. 

Radna Agnieszka Jamrozik: 

Zarasta chodnik na ul. Opolskiej w Zawadzkiem (koło starego przedszkola). 

Radna Katarzyna Kanoza: 

Usunąć gałęzie wyrastające na chodnik przy ulicy Opolskiej pomiędzy Halą Sportową a PSP 

w Zawadzkiem. 

Radna Agnieszka Jamrozik zaprosiła zebranych na sprzątanie terenów zielonych, które 

odbędzie się w najbliższa sobotę, tj. 26 marca 2022 r.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przypomniał radnym o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych oraz zapytał o zasadność podjęcia uchwały w sprawie poparcia dla 

Ukrainy. 

Radni negatywnie podeszli do ostatniego tematu.  

 

Ad. 7 

Zakończenie posiedzenia komisji.  

Posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 17.55. 

Protokołowała:      Przewodniczyła: 

Joanna Zawadzka      Katarzyna Kanoza  

        Przewodnicząca Komisji 

        Budżetowo-Gospodarczej  

 


