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Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej  

(Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz 

Komisji Samorządności i Porządku Publicznego) w dniu 20 czerwca 2022 r.  

 

Obecni: wg załączonej listy obecności (nieobecna radna Agnieszka Jamrozik, radny Michał 

Rytel, radna Zuzanna Matusek).  

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie raportu o stanie gminy Zawadzkie za 2021 r. oraz projektu uchwały 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania. 

3. Zaopiniowanie projektów 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 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. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia.  

Ad. 1 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który na 

podstawie listy obecności stwierdził  prawomocność posiedzenia do podejmowania decyzji.  

Ad. 2 

Zaopiniowanie raportu o stanie gminy Zawadzkie za 2021 r. oraz projektu uchwały w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania. 

Raport o stanie gminy Zawadzkie za 2021 r. szczegółowo przedstawiła Sekretarz Gminy 

Małgorzata Kowalska, która po omówieniu raportu razem ze Skarbnik Gminy Kariną Nowak 

odpowiadała na pytania radnych.  

Radni raport o stanie gminy za 2021 r. oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Zawadzkiego wotum zaufania zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie – 11 głosów „za”. 

Ad. 3 

Zaopiniowanie raportu o stanie gminy Zawadzkie za 2021 r. oraz projektu uchwały w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania. 

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie 

za 2021 r. omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie 

za 2021 r. został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 11 głosów „za”. 

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r. omówiła Skarbnik Gminy 
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Karina Nowak. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 11 

głosów „za”. 

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2021 r. przedstawił Przewodniczący 

Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie 

pozytywnie – 11 głosów „za”.  

4. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Zawadzkie na rok szkolny 2022/2023 przedstawiła Sonia Kaczmarczyk zajmująca 

stanowisko ds. oświaty i wychowania w Referacie Rozwoju i Infrastruktury Społecznej.  

W tym miejscu została zainicjowana przez radnego Pawła Małeckiego dyskusja na 

temat zbyt niskiej ceny paliwa umieszczonej w uchwale w stosunku do panujących 

realiów.   

Projekt uchwały został zaopiniowany następująco 2 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos 

„wstrzymujący się”. Radni zawnioskowali, by przy zmianie cen paliwa zmienić 

uchwałę.  

5. Projekt uchwały w sprawie poparcia Ukrainy w procesie nadania statusu państwa 

kandydującego do Unii Europejskiej omówił Burmistrz Mariusz Stachowski. Projekt 

uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.  

6. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie omówił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  Projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie stosunkiem głosów 7 „za”, 1 „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”. 

7.  Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Zawadzkie przedstawiła Sonia 

Kaczmarczyk zajmująca stanowisko ds. oświaty i wychowania w Referacie Rozwoju 

i Infrastruktury Społecznej. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

stosunkiem głosów 9 „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”. 

8. Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r. przedstawiła Skarbnik 

Gminy Karina Nowak. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie 

– 11 głosów „za”.  

Ad. 4 

Sprawy różne. 

Radna Maria Miszczyk zgłosiła wniosek, by uporządkować skwer koło Domu Kultury 

w Zawadzkiem.  

Radny Józef Romberg – kto poniósł koszty za sprzątanie chodnika od strony Aresu w kierunku 

do kościoła? 

Ad. 5 

Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

Protokołowała:      Przewodniczył: 

Joanna Zawadzka      Przewodniczący Rady Miejskiej 

        Dariusz Zajdel   

 

  


