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PROTOKÓŁ  NR XLIII/2022 

Z SESJI  

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawadzkie, dnia 27 czerwca 2022 r.   
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu 27 czerwca 

2022 r. uczestniczyło 13 radnych (nieobecny radny Michał Rytel, radna Agnieszka Wasik). 

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. 

 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: 

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 30 maja 2022 r.  

II. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Zawadzkie za rok 2021, przedstawionego przez 

Burmistrza Zawadzkiego.  

III. Debata nad raportem o stanie gminy Zawadzkie za rok 2021 oraz podjęcie uchwały 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.  

IV. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie 

za 2021 r.; 

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu gminy za 2021 r.; 

3) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2021 r.; 

4) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok 

szkolny 2022/2023; 

5) w sprawie poparcia Ukrainy w procesie nadania statusu państwa kandydującego 

do Unii Europejskiej; 

6) w sprawie  w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie; 

7)  o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez gminę Zawadzkie; 

8) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r. 

V. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach.  

VI. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie. 

VII. Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarzadzanie kryzysowe na 

wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.  

VIII. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

IX. Interpelacje i zapytania radnych. 

X. Sprawy różne i organizacyjne. 

XI. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

XII. Zakończenie obrad Sesji.       
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Do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął wniosek Burmistrza Zawadzkiego 

o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał: 

1) o zmianie 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.  

Głosowanie imienne nad zmianą porządku obrad sesji: 12 głosów „za”. 

(na sesję przybył radny Hubert Halapa).  

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

Porządek obrad: 

I. Sprawy regulaminowe: 

4) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

5) Przyjęcie porządku obrad Sesji.  

6) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2022 r.  

II. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Zawadzkie za rok 2021, przedstawionego przez 

Burmistrza Zawadzkiego.  

III. Debata nad raportem o stanie gminy Zawadzkie za rok 2021 oraz podjęcie uchwały 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.  

IV. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie 

za 2021 r.; 

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu gminy za 2021 r.; 

3) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2021 r.; 

4) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok 

szkolny 2022/2023; 

5) w sprawie poparcia Ukrainy w procesie nadania statusu państwa kandydującego 

do Unii Europejskiej; 

6) w sprawie  w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie; 

7)  o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez gminę Zawadzkie; 

8) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.; 

9) o zmianie 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. 

V. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach.  

VI. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie. 

VII. Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarzadzanie kryzysowe na 

wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.  

VIII. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

IX. Interpelacje i zapytania radnych. 

X. Sprawy różne i organizacyjne. 

XI. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

XII. Zakończenie obrad Sesji.       
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2) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2022 r.  

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2022 r. został przyjęty jednogłośnie (13 głosów 

„za”). 

Ad. II i ad. III 

Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Zawadzkie za rok 2021, przedstawionego przez 

Burmistrza Zawadzkiego. Debata nad raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.  

Burmistrz Mariusz Stachowski szczegółowo punkt po punkcie omówił raport o stanie gminy 

za 2021 r. Radny Józef Romberg podziękował za szczegółowe informacje dotyczące naszej 

gminy. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał opinię komisji 

wspólnej. Po wyczerpaniu tematu Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie 

udzielania Burmistrzowi zawadzkiego wotum zaufania, a potem odbyło się głosowanie imienne 

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania. 

Głosowanie imienne: 13 głosów „za” (uchwała nr XLIII/289/22).   

Ad. IV 

Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2021 r.  

Skarbnik Gminy Karina Nowak przedstawiła projekt uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej 

Dariusz Zajdel odczytał opinię komisji wspólnej.   

Głosowanie imienne: 13 głosów „za” (uchwała nr XLIII/290/22).  

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu gminy za 2021 r.; 

Radni otrzymali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

za 2021 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego w terminie zgodnym z przepisami 

i umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią. Radni otrzymali również opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu – uchwałę Nr 65/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Składu 

Orzekającego w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za 

2021 r. oraz wniosek Komisji Rewizyjnej (Uchwała Nr 1/2022 z dnia 16 maja 2022 r.). 

Opinię z posiedzenia komisji wspólnej, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2022 r. odczytał 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.   

W związku z tym, że sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za 2020 r. były omawiane na posiedzeniu komisji wspólnej, zakończono dyskusję na ten 

temat. 

Głosowanie imienne nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.: uchwała została podjęta jednogłośnie 

– 13 głosów „za” (Nr XLIII/291/22).  

3) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy Zawadzkie za 2021 r. 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zawadzkiem uchwałą Nr 1/2022 z dnia 16 maja 2022 r. 

pozytywnie zaopiniowała wykonanie przez Burmistrza Zawadzkiego budżetu gminy za 2021 r. 

i zawnioskowała do Rady Miejskiej w Zawadzkiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Zawadzkiego. Wniosek Komisji Rewizyjnej przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Paweł Małecki. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej (Uchwała 

Nr 182/2022 Składu Orzekającego z dnia 14 czerwca 2022 r.).  

Biorąc pod uwagę, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki, w tym zostały przedłożone Radzie 

Miejskiej wszystkie określone przepisami prawa dokumenty, przy zachowaniu terminów, 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 

2021 r. 
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Opinię z posiedzenia komisji wspólnej, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2022 r. odczytał 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.   

Głosowanie imienne nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2021 r. – uchwała została 

podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za” (Nr XLIII/292/22).  

4) w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 

2022/2023  

Opinię z posiedzenia komisji wspólnej, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2022 r. odczytał 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Radni zwrócili uwagę na rosnące ceny paliwa, po wakacjach ceny benzyny mogą być znacznie 

wyższe niż do tej pory. Radny Paweł Małecki wniósł propozycje, by zmienić tę kwotę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zaproponował, by w miesiącu sierpniu nowy 

projekt uchwały procedować.   

Głosowanie imienne: 7 głosów „za”, 6 głosów „wstrzymujących się” (uchwała nr 

XLIII/293/22).  

5) w sprawie poparcia Ukrainy w procesie nadania statusu państwa kandydującego do Unii 

Europejskiej 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Mariusz Stachowski. 

Opinię z posiedzenia komisji wspólnej, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2022 r. odczytał 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.   

Radny Józef Romberg zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach Ukrainie został nadany status 

państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Burmistrz Mariusz Stachowski wyjaśnił, że jest 

to wyraz poparcia naszej gminy w staraniach Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej 

i podtrzymuje tę uchwałę.   

Głosowanie imienne: 13 głosów „za”  (uchwała nr XLIII/294/22).  

6) w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie 

Uzasadnienie do projektu uchwały omówiła wnioskodawczyni radna Agnieszka Jamrozik.  

Opinię z posiedzenia komisji wspólnej, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2022 r. odczytał 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.   

Głosowanie imienne (głosowało 10 radnych, w czasie głosowania nieobecny był radny Michał 

Baryga): 10 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”  (uchwała nr XLIII/295/22).  

7) o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez gminę Zawadzkie 

Opinię z posiedzenia komisji wspólnej, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2022 r. odczytał 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.   

Głosowanie imienne: 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”  (uchwała nr XLIII/296/22).  

8) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r. 

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 

Komisja wspólna opiniowała wersję projektu uchwały z dnia 14 czerwca 2022 r.  

Głosowanie imienne: 13 głosów „za”  (uchwała nr XLIII/297/22).  

9) o zmianie 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 szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 

Głosowanie imienne: 13 głosów „za”  (uchwała nr XLIII/298/22).  

Ad. V 

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach.  

Sprawozdanie przedstawił i szczegółowo omówił Burmistrz Mariusz Stachowski. 

Ad. VI 
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Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.  

Sprawozdanie przedstawił i szczegółowo omówił Burmistrz Mariusz Stachowski. 

Ad. VII 

Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki 

związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem. 

Sprawozdanie przedstawił i szczegółowo omówił Burmistrz Mariusz Stachowski. 

Ad. VIII 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i  Radnych. 

Sprawozdania ze swojej działalności przedstawili kolejno Burmistrz Mariusz Stachowski, 

a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. Burmistrz zaproponował, by na 

sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w sierpniu zaprosić Rade Nadzorcza i zarząd ZGK 

ZAW-KOM Sp. z o.o. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Miszczyk przekazał radnym 

informację na temat Święta Placka, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2022 r. w Żędowicach. 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Katarzyna Kanoza, 

która omówiła protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej, które odbyło się w dniu 6 czerwca 

2022 r. i dotyczyło gospodarki odpadami.  

Głosowanie imienne nad wnioskiem radnej Katarzyny Kanozy - zorganizowanie raz w roku 

odbioru gabarytów spod posesji (rozmontowanych mebli) – 9 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 

1 głos „wstrzymujący się”.  

Głosowanie imienne nad wnioskiem radnego Józefa Romberga -zwiększyć limit worków bio 

odbieranych spod posesji do 7 – 4 głosy „za, 5 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zwrócił uwagę, że być może być zasadne 

wstąpienie do Związku Międzygminnego Czysty Region.  

Radny Andrzej Kotylak przedstawił radnym informację na temat spotkania w Konsulacie 

Niemieckim.  

Ad. IX 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Dariusz Zajdel przedstawił odpowiedzi na wnioski. 

Radna Zuzanna Matusek kolejny raz poruszyła sprawę parkingu przy sklepie Polo 

w Zawadzkiem i czy wyjaśniła się sprawa drzewa leżącego na ul. Powstańców 

Śl.   Zawadzkiem. Burmistrz Mariusz Stachowski wyjaśnił, że były przeprowadzone oględziny 

na rzeczonym parkingu i na dzień dzisiejszy jest wszystko w porządku, natomiast drzewem 

zajęły się odpowiednie służby. Radny Jerzy Stasz zabrał głos w sprawie Funduszu Sołeckiego, 

a radna Agnieszka Jamrozik w sprawie drzew rosnących za wiata przystankową na centrum 

przesiadkowym.  

Ad. X 

Sprawy różne i organizacyjne 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 sierpnia 2022 r., natomiast komisja wspólna jak ustalono 

w dniu 22 sierpnia 2022 r.  

Ad. XI 

Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków 

Do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.  

Ad. XII 

Zakończenie obrad Sesji.             

Obrady sesji w dniu 27 czerwca  2022 r. zakończyły się o godz. 18.10. 

Protokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczył:  

Joanna Zawadzka   Andrzej Włóczyk                   Przewodniczący  

         Rady Miejskiej  

         Dariusz Zajdel 


