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Protokół z posiedzenia wspólnego 

Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu 

i Turystyki i Komisji Samorządności i Porządku Publicznego z dnia 21 lutego 2022 r.  

Posiedzenie komisji odbyło się w trybie zdalnym.  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektów 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. 

3. Zapoznanie się z informacją Komendanta Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa 

w gminie.  

4. Informacja o poniesionych kosztach zbiórki odpadów komunalnych w 2020 i 2021 r. 

w gminie Zawadzkie. 

5. Porównanie opłat związanych z gospodarką odpadami w gminie Zawadzkie i w innych 

gminach, w tym w Związku Międzygminnym Czysty Region. 

6. Kryteria wyłaniania odbiorcy odpadów komunalnych na 2023 rok i w latach 

następnych. 

7. Umorzenia gminnych podatków/opłat w roku 2021 i ich skutki dla budżetu gminy. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia.  

Ad. 1 

Posiedzeniu komisji wspólnej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Obecnych 13 członków komisji (nieobecny radny Michał Rytel). 

Skarbnik Gminy Karina poinformowała zebranych, że na sesji Rady Miejskiej zostanie 

przedłożony jeszcze jeden projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie.  

Ad. 2 

Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem na 2022 r. 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. został przyjęty do wiadomości.  

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2022” 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2022” przedstawiała 

Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (13 głosów „za”). 

3) w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 

Straży Pożarnych 
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Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (13 głosów „za”).  

 

Ad. 3 

Zapoznanie się z informacją Komendanta Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa w gminie.  

Komendant Komisariatu Policji w Zawadzkiem asp. szt. Sławomir Łyżwa, który omówił 

informację dotyczącą porządku i bezpieczeństwa na ternie gminy Zawadzkie.  

Radna Agnieszka Jamrozik zwróciła uwagę na parkowanie samochodów na ul. Harcerskiej 

w Zawadzkiem, samochody parkują zaraz przy zjeździe z ul. Opolskiej na ul. Harcerską, 

co stwarza zagrożenie. Radna poprosiła o interwencję w tej sprawie.  Radny Jerzy Stasz mówił 

o tym samym problemie na ul. Krótkiej w Zawadzkiem. 

Ad. 4 

Informacja o poniesionych kosztach zbiórki odpadów komunalnych w 2020 i 2021 r. w gminie 

Zawadzkie. 

W tym miejscu prowadzenie komisji przejęła Przewodnicząca Komisji Budżetowo-

Gospodarczej Katarzyna Kanoza.  

Informację przedstawiła Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

oraz Agnieszka Bretsznajder zajmująca stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej. Radni 

przedyskutowali temat. Pytano między innymi o zadłużenie mieszkańców i ściągalność 

długów, różnic kosztów w poszczególnych miesiącach, ile zostało wysłanych upomnień, 

możliwości zorganizowania jednorazowej zbiórki spod domów. Radny Hubert Hatlapa 

zawnioskował, by informację na temat terminów wywozu śmieci umieścić w aplikacji gminy 

oraz na stronie www. 

Ad. 5 

Porównanie opłat związanych z gospodarką odpadami w gminie Zawadzkie i w innych 

gminach, w tym w Związku Międzygminnym Czysty Region. 

Na podstawie przygotowanych materiałów radni zapoznali się z opłatami za śmieci jakie 

obowiązują w sąsiednich gminach i w Związku Międzygminnym Czysty Region.  

Ad. 6 

Kryteria wyłaniania odbiorcy odpadów komunalnych na 2023 rok i w latach następnych. 

W tym punkcie rozważano możliwość przystąpienia do Związku Międzygminnego Czysty 

Region.  

Ad. 7 

Umorzenia gminnych podatków/opłat w roku 2021 i ich skutki dla budżetu gminy. 

Informację na temat umorzeń gminnych podatków i ich skutki przedstawiła Halina Cytacka 

Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego.  

Ad. 8 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował o wpływie do Rady Miejskiej 

pisma MSWiA dotyczącym kosztorysu tablic nazw miejscowości w języku niemieckim, 

o piśmie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich 

dotyczącym zakupu samochodu strażackiego, sesji Rady Powiatu oraz opracowaniu 

dotyczącym frekwencji radnych na posiedzeniach komisji i sesji. Przewodniczący Rady 

Miejskiej Dariusz Zajdel poruszył również temat nagłośnienia na Sali posiedzeń.  

Radny Andrzej Kotylak zgłosił, że na ulicy Kościuszki w Żędowicach jest stłuczone lustro, 

natomiast Radny Michał Baryga – w Żędowicach przy stawie barierki są zniszczone. 

Ad. 9 

Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono posiedzenie komisji wspólnej w dniu 21 lutym 2022 r.  
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Protokołowała:          Przewodniczył: 

Joanna Zawadzka                      Przewodniczący  

            Rady Miejskiej    

            Dariusz Zajdel 

       oraz 

        Przewodnicząca Komisji 

        Budżetowo-Gospodarczej 

        Katarzyna Kanoza 

 

 

 

 

 


