PROTOKÓŁ NR XXXIX/2022
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 28 marca 2022 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu 28 marca
2022 r. uczestniczyło 11 radnych (nieobecni radni Agnieszka Jamrozik, Zuzanna Matusek,
Katarzyna Zebrala, Michał Baryga)
Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który
na początku sesji odczytał klauzulę informacyjną RODO dotyczącą transmitowania
i utrwalania relacji z sesji na stronie internetowej. W czasie obrad sesji wszystkie głosowania
przeprowadzono imiennie.
Z powodów technicznych obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15.25.
Zainteresowani przebiegiem sesji mogli skorzystać z transmisji obrad sesji online
https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html.
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 28 lutego 2022 r.
oraz 9 marca 2022 r.
II.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie;
2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032”
III.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz
poniesionych nakładach.
IV.
Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
V.
Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na
wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.
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.
Do Rady Miejskiej wpłynęły następujące wnioski Burmistrza o wprowadzenie do porządku
obrad sesji:
1) projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r. oraz projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla gminy Zawadzkie na lata 2022-2055 (z dnia 16.03.2022 r.);
2) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus wsparcia
Seniora w Zawadzkiem” na rok 2022 oraz projektu uchwały w sprawie
przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy (z dnia
25.03.2022 r.);
3) projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Mostki” i „Pod Dębami” (z
dnia 28.03.2022 r.).
Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami głosowało 10 radnych.
2

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 28 lutego 2022 r.
oraz 9 marca 2022 r.
II.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie;
2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032”;
3) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.;
4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Zawadzkie na lata 2022-2025;
5) w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kielczy;
6) w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora w
Zawadzkiem” na rok 2022
7) w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ,,Mostki ‘’ i ,,Pod Dębami’’.
III.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz
poniesionych nakładach.
IV.
Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
V.
Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na
wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.
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.
3)przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2022 r. oraz 9 marca 2022 r.
Protokół z sesji z dnia 28 lutego 2022 r. został przyjęty 11 głosami „za”.
Protokół z sesji z dnia 9 marca został przyjęty 10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym
się”.
Ad. II
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie
Opinię komisji problemowych przedstawili:
- Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki –
Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Katarzyna Kanoza,
- Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Komisji Jerzy Stasz.
Radny Hubert Hatlapa zwrócił uwagę na konieczność szerokiego rozpropagowania informacji
na temat prac nad studium.
Burmistrz Mariusz Stachowski wyjaśnił, że informacja podlega publikacji i ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Radca Prawny Hanna Bajorek zgłosiła autopoprawkę do podstawy prawnej – ustawa
o samorządzie gminnym Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).
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Głosowanie imienne nad uchwałą: 11 głosów „za” (uchwała Nr XXXIX/270/22)
2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032”
Opinię komisji problemowych przedstawili:
- Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki –
Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Katarzyna Kanoza,
- Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Komisji Jerzy Stasz.
Radca Prawny Hanna Bajorek zgłosiła autopoprawkę do podstawy prawnej – ustawa
o samorządzie gminnym Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).
Głosowanie imienne nad uchwałą: 11 głosów „za” (uchwała Nr XXXIX/271/22)
3) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.
Opinię komisji problemowych przedstawili:
- Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki –
Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Katarzyna Kanoza,
- Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Komisji Jerzy Stasz.
Komisje opiniowali projekt uchwały z dnia 16 marca 2022 r.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 10 głosów „za” , 1 głos „wstrzymujący się”. (uchwała
Nr XXXIX/272/22).
4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Zawadzkie na lata 2022-2025
Opinię komisji problemowych przedstawili:
- Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki –
Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Katarzyna Kanoza,
- Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Komisji Jerzy Stasz.
Radca Prawny Hanna Bajorek zgłosiła autopoprawkę do podstawy prawnej – ustawa
o samorządzie gminnym Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).
Głosowanie imienne nad uchwałą: 11 głosów „za” (uchwała Nr XXXIX/273/22).
5) w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kielczy
Projekt uchwały omówił Burmistrz Mariusz Stachowski.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 11 głosów „za” (uchwała Nr XXXIX/274/22).
6) w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora
w Zawadzkiem” na rok 2022
Projekt uchwały omówił Marek Kutyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 11 głosów „za” (uchwała Nr XXXIX/275/22).
7) w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ,,Mostki ‘’ i ,,Pod Dębami’’
Projekt uchwały przedstawił Adam Saternus Kierownik Referatu Dróg Gminnych, Inwestycji
i Pozyskiwania Funduszy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zapytał, czy nie ma kolizji z projektowaną
obwodnicą gminy Zawadzkie.
Adam Saternus wyjaśnił, że zgodnie z pismem otrzymanym od Polskich Sieci Energetycznych
wynika, że uzgodnienia przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem spowodowały
zmianę zaproponowanego przez inwestora przebiegu trasy linii i przesunięcia go po stronie
północno-zachodniej miejscowości Zawadzkie. Korekta trasy linii wynikała między innymi z
konieczności ominięcia nowobudowanego cmentarza komunalnego, ominięcia gazociągów
wysokiego ciśnienia oraz ominięcia w rejonie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Mostki
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terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego jako tereny
przeznaczone pod usługi i produkcję, tereny przeznaczone pod obwodnicę drogową klasy G
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 901.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 10 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” (uchwała
Nr XXXIX/275/22).
Ad. III
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych
nakładach.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych
nakładach przedstawił radnym Burmistrz Mariusz Stachowski. W czasie dyskusji radni pytali
o Program Rządowy Polski i Ład i zadania, jakie zostały zgłoszone przez gminę Zawadzkie do
tego programu. Radny Michał rytel oraz radny Andrzej Kotylak podziękowali za
zainstalowanie luster na drogach w Zawadzkiem i Żędowicach. Poruszony został również
problem pozimowego zamiatania ulic. Tam, gdzie przy drogach są krawężniki, tam będzie
zamiatane.
Ad. IV
Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
Radni otrzymali pisemną informację w tym temacie. Brak dyskusji.
Ad. V
Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki
związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.
Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy budżetowej omówiła Skarbnik Gminy
Karina Nowak. Z funduszy tych zostały zapłacone dwie faktury za transport z darami do
Czortkowa.
Ad. VI
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
Sprawozdanie z działalności przedstawił Burmistrz Mariusz Stachowski. Zostały również
zaprezentowane filmy z podziękowaniami Burmistrza Czortkowa, oraz z podziękowania
Burmistrza Zawadzkiego dla Burmistrza Bockenem za wsparcie finansowe dla Ukrainy.
Następnie swoje sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel
oraz przewodniczący komisji problemowych.
Ad. VII
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił radnym:
- podziękowania za dary oraz prośbę o pomoc Burmistrza Czortkowa,
- uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach, Rady Miejskiej w Kietrzu, Rady Gminy Lubsza
wyrażające stanowisko w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
- uchwały Rady Gminy Świerczów oraz Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie dyskryminacji
Mniejszości Niemieckiej (dot. obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację
w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok
2022),
- odpowiedź na wniosek radnego Huberta Hatlapy w sprawie informacji na temat wywozu
śmieci,
- odpowiedzi na zapytania Michała Rytla i Pawła Małeckiego dotyczące gospodarki odpadami
oraz gospodarki lokalowej.
Radny Michał Rytel – zwrócił uwagę na odpowiedź na zapytanie dot. gospodarki śmieciowej,
która jest niewyczerpująca.
Radny Józef Romberg – zwrócił się do Burmistrza, by wystąpić do Rady Parafialnej w sprawie
naprawy ogrodzenia na cmentarzu parafialnym w Zawadzkiem.
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Ad. VIII
Sprawy różne i organizacyjne.
Następna sesja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r., natomiast posiedzenie komisji
wspólnej w dniu 20 lub 21 kwietnia 2022 r.
Ad. IX
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Do Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.
Ad. X
Zakończenie obrad Sesji.
Obrady Sesji w dniu 28 marca 2022 r. zakończyły się o godz. 17.20.
Nagranie video z obrad sesji dostępne jest na stronie www.zawadzkie.pl.

Protokołowała:
Inspektor ds. BRM
Joanna Zawadzka

Sekretarz obrad:
Andrzej Włóczyk

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel
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