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Protokół z posiedzenia komisji wspólnej  

(Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Samorządności i Porządku Publicznego 

oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki) w dniu 23 maja 2022 r.   

 

Obecni: wg załączonej listy obecności 

Nieobecni: Maria Miszczyk, Agnieszka Wasik, Michał Rytel, Paweł Małecki, Hubert Hatlapa 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

nieruchomości gminnych.  

3. Omówienie pisma dotyczącego funkcjonowania „Klubu Modelarskiego Zawadzkie”. 

4. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Zawadzkie 

(Komisja Samorządności i Porządku Publicznego). 

5. Sprawozdanie z wykonania modernizacji i remontów w placówkach oświatowych za 

lata 2020-2021 (Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki).  

6. Sprawy różne. 

7. Wyjazd Komisji Budżetowo-Gospodarczej i chętnych  na PSZOK w Kielczy.   

Na wniosek Burmistrza do porządku obrad sesji włączono punkty dotyczące zaopiniowania 

projektów uchwał: 

1) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem 

prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu; 

2) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 

Żłobek Publiczny w Zawadzkie; 

3) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.  

Po zmianach porządek obrad komisji jest następujący: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

nieruchomości gminnych; 

2) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem 

prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu; 
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3) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 

Żłobek Publiczny w Zawadzkie; 

4) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.  

3. Omówienie pisma dotyczącego funkcjonowania „Klubu Modelarskiego Zawadzkie”. 

4. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Zawadzkie 

(Komisja Samorządności i Porządku Publicznego). 

5. Sprawozdanie z wykonania modernizacji i remontów w placówkach oświatowych za 

lata 2020-2021 (Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki).  

6. Sprawy różne. 

7. Wyjazd Komisji Budżetowo-Gospodarczej i chętnych  na PSZOK w Kielczy.   

Radni postanowili również o omówieniu punktu dotyczącego funkcjonowania „Klubu 

Modelarskiego Zawadzkie” na początku komisji.  

Ad. 1 

Omówienie pisma dotyczącego funkcjonowania „Klubu Modelarskiego Zawadzkie”. 

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo Stowarzyszenia Upowszechniania 

i Wspierania Sportów Modelarskich „Klub Modelarski Zawadzkie”.  

Pismo dotyczy problemów z bazą lokalową stowarzyszenia. Udostępniony lokal mieszczący 

się w były Domu Kultury nie spełnia podstawowych standardów, brakuje ogrzewania, dostępu 

do wody i toalety, nie posiada właściwego oświetlenia. 

Na posiedzenie komisji został zaproszony wiceprezes zarządu stowarzyszenia Krzysztof 

Wasik. Radni wysłuchali informacji Pana Krzysztofa Wasika o problemach, z jakimi boryka się 

stowarzyszenie, a następnie w czasie dyskusji zadawali pytania. Głos zabrał również Burmistrz 

Mariusz Stachowski. Jakiś czas temu zarządowi stowarzyszenia była przedstawiona 

propozycja, by przenieść się do budynku szkoły podstawowej w Zawadzkiem, do pracowni po 

byłych zajęciach technicznych. Niestety kwestia ta nie została jeszcze  uzgodniona przez 

stowarzyszenie z dyrekcją szkoły.  

Ad. 2 

Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

nieruchomości gminnych; 

Komisja wspólna projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (9 głosów „za”).  

2) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem 

prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu 

Komisja wspólna projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (9 głosów „za”).  

3) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 

Żłobek Publiczny w Zawadzkie 

Radny Andrzej zawnioskował, by powiązać stawki opłaty z płacą minimalną. 

Głosowanie nad wariantem III – wysokość opłaty za dzień 20,00 zł – 8 głosów „za”, 1 głos 

„wstrzymujący się”.  

Komisja wspólna projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (9 głosów „za”).  

– wariant III.  

4) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.  

Komisja wspólna projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (9 głosów „za”).  
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ad. 3 

Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Zawadzkie (Komisja 

Samorządności i Porządku Publicznego). 

Informację na temat o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Zawadzkie 

przedstawił Kamil Jureczko zajmujący stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich  i Zarządzania 

Kryzysowego.   

Ad. 4 

Sprawozdanie z wykonania modernizacji i remontów w placówkach oświatowych za lata 2020-

2021 (Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki).  

Te część komisji wspólnej poprowadziła Agnieszka Jamrozik Przewodnicząca Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki.  

Ad. 5 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował radnych: 

1) o spotkaniu w sprawie Strategii Gminy Zawadzkie, które odbędzie się w dniu 

25 maja 2022 r. o godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem; 

2) o spotkaniu w dniu 6 czerwca 2022 r. w sprawie gospodarki odpadami – radni 

jednogłośnie postanowili, by spotkanie to odbyć w formie komisji wspólnej.  

Ad. 6 

Wyjazd Komisji Budżetowo-Gospodarczej i chętnych  na PSZOK w Kielczy. 

Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej wraz z innymi radnymi udali się do Kielczy na 

PSZOK.  

Na tym zakończono posiedzenie stacjonarne komisji wspólnej. 

Protokołowała:       Przewodniczył: 

Joanna Zawadzka      Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Dariusz Zajdel  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 


