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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu 29 sierpnia 

2022 r. uczestniczyło 13 radnych (nieobecna radna Zuzanna Matusek oraz radna Katarzyna 

Zebrala).  

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: 

I. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad Sesji. 

3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. 

4) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 7 lipca 2022 r.  

II. Informacja o sezonie grzewczym 2022/2023 – dystrybucja, przesył, ceny, 

zabezpieczenie dostaw węgla.  

III. Zapoznanie się ze zmianami w Statucie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ 

Z NAMI”. 

IV. Podjęcie uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.; 

2) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla 

gminy Zawadzkie; 

3) w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zawadzkie. 

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.       

 

Na początek sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przypomniał sylwetki 

Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkiego Gerarda Mańczyka oraz Zasłużonych dla Gminy 

Zawadzkie Marii Andrzejewskiej i Kazimierza Kubala oraz laureatów Statuetki Burmistrza. 

Uroczystości związane z wręczeniem tytułów odbyły się na sesji Rady Miejskiej w dniu 7 lipca 

2022 r. w Kinoteatrze. Na sesji tej Burmistrz Zawadzkiego wręczył również Statuetki 

Burmistrza. W związku z nieobecnością na lipcowej sesji Marszałka Województwa Opolskiego 

Andrzeja Buły, w czasie dzisiejszej sesji  nastąpiła uroczystość wręczenia nagrody Burmistrza 

Zawadzkiego w kategorii  Osobowość Gminy Zawadzkie Marszałkowi Andrzejowi Bule. 

Andrzej Buła – polityk, samorządowiec, nauczyciel, poseł na Sejm VI i VII kadencji, a od 2013 

roku Marszałek Województwa Opolskiego, biorący czynny udział w życiu społeczności 

naszego województwa, mobilizujący naszych mieszkańców do działania. Dzięki Panu 

Marszałkowi również nasza gmina oraz jej mieszkańcy mogli liczyć na wsparcie w zakresie 

https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html


3 

 

modernizacji infrastruktury drogowej, podniesienia poziomu bezpieczeństwa, ochrony 

środowiska, funduszy sołeckich, Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, wsparcie 

młodzieży, środowisk senioralnych i osób niepełnosprawnych, promocji obszarów wiejskich. 

Wystąpienie Marszałka Andrzeja Buły: 

„Czuję się ogromnie zaszczycony szanowni państwo że 

Że dostrzegliście moją pracę że dostrzegliście naszą współpracę 

I chciałbym wam bardzo bardzo serdecznie podziękować panie panowie radni panie 

przewodniczący panie Burmistrzu 

Panie Starosto 

Ja tak 

W takich momentach postrzegam też jakby 

Swoją aktywność bardzo mocno też związaną z waszym 

Środowiskiem muszę powiedzieć i też Mariusz doskonale o tym wie mówimy sobie po imieniu 

Zawsze wspominam swój pierwszy mecz w juniorach Metalu Plus 

42 lata temu ten pierwszy mecz rozegrałem na 

Boisku Stali Zawadzkie 

I to 

To wspominam dlatego że pochodziłem z bardzo małej miejscowości spod Byczyny 

Ciężko mi się dojeżdżało do szkoły do Kluczborka 

W momencie kiedy tam się pojawiłem nauczyciel wychowania fizycznego powiedział 

No wiesz co musisz chodzić do szkoły ale jeszcze musisz grać w piłkę 

Rzeczywiście moja mama była bardzo zła na to mówi jak ty sobie z tym wszystkim poradzisz 

Ale 

To zawsze pozostaje to doświadczenie takie że 

Ludzie z małych środowisk 

Musieli się  

Inaczej 

Musieli od siebie więcej wymagać żeby cokolwiek osiągnąć 

Musieli się chyba 

Dwa razy a może ze 3 razy więc 

Dlatego 

Może to brzmi nieskromnie ale mam sobie taką wrażliwość człowieka z prowincji 

I często podejmując różnego rodzaju decyzje 

Staram się dostrzegać i w sobie  przypominać ale szczególnie przy swoich pracownikach 

Pokazywać 

Że ludzie nie mieszkają tylko w Opolu w Nysie w Kędzierzynie-Koźlu 

Ale mieszkają w wielu naszych 

Małych miejscowościach i wioskach 

I to się wydaje ta moja edukacja jako nauczyciela edukacja moich urzędników 

Przynosi efekt jest dość skuteczna 

Tylko że zaczęli wychodzić zza biurek swoich urzędowych zaczęli inaczej postrzegać to 

To co ludzie robią i zaczęli inaczej patrzeć na potrzeby naszych mieszkańców 

Jeżeli chcemy być oddani swojej pracy jako samorządowcy to przede wszystkim powinniśmy 

Poznać potrzeby i problemy naszych mieszkańców i to nam się udaje robić 

Tylko to o czym wspomniał pan burmistrz kiedy 

Stworzyliśmy subregion 

Stworzyliśmy 5 subregionów w województwie opolskim tak naprawdę 

Zdecydowałem się jako marszałek podzielić pieniędzmi i kompetencjami z samorządowcami 

naszego województwa 
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Dlaczego 

Dlatego że pieniądze unijne 

Powinny być wydawane w sposób przemyślany i zgodny z potrzebami mieszkańców 

To wy znacie swoje potrzeby 

To teraz tylko tak się stało że 

Obecna ekipa rządząca troszkę nas na boczny tor wprowadziła jako samorządowców 

I za nas w Warszawie decyduje 

Na co my byśmy chcieli przeznaczyć pieniądze 

Priorytety to wy piszecie 

To wy piszecie  

Te potrzeby 

I tak naprawdę w momencie kiedy zaczęliśmy współpracować w takim wymiarze okazało się 

że świetnie się 

Rozumiecie w swoich subregionach 

Nagle widzicie swoje potrzeby nagle ścieżka rowerowa nie musi się kończyć na granicy jednej 

gminy 

A w drugiej jeszcze się nie zaczyna 

I to jest jak gdyby coś to chcielibyśmy bardzo kontynuować w kolejnej perspektywie 

finansowej w kolejnych przedsięwzięciach 

Oczywiście zaangażowaliśmy się też mocno budżetowo w inne rzeczy jak Marszałkowski 

Budżet inicjatywa sołecka  

Mnóstwo konkursów 

To co wy też tutaj pielęgnuje  

I wiecie że to jest bardzo potrzebne naszym mieszkańcom 

I rzecz chyba najważniejsza dla Gminy Zawadzkie 

Nie ze względu na to że jest to ważna infrastruktura 

Mówię o drodze Wojewódzkiej nr 901 

Ale gdy 

Przejeżdżam przez gminę Zawadzka w miarę dość często teraz przejeżdżam jadąc na Śląsk 

To jest wyjątkowo ważny układ waszego życia związane z tą drogą wojewódzką 

Bo ja sobie uzmysłowiłem tak naprawdę 

Ta droga województwa 

Towarzyszy prawie każdemu mieszkańcowi gminy Zawadzkie 

Bo albo przy niej mieszka 

Albo nią dojeżdżam do pracy do kościoła do sklepu 

Chcę bezpiecznego chodnika chcę dobrze oświetlonego przejścia dla pieszych 

I tak naprawdę dzisiaj tutaj jadąc 

Nie ma takiej drugiej gminy która jest tak mocno związana z drogą Wojewódzką 

Jaki ważny wpływ 

Ta droga ma na to jak wygląda wasze otoczenie 

No i to 

O czym mówiliśmy że zawsze staraliśmy 

Tutaj tę inwestycje realizować ale jak już mówiłem że będziemy realizować  

To ona się wydarzy więc ten pierwszy odcinek to robiliśmy kiedyś za 7000000 zł do granicy 

województw 

Został zrobiony 

Sołtysi wiedzą a teraz już też wiecie że 

Że od Zawadzkiego do Żędowic będzie robiona droga 

Pozyskaliśmy z Polskiego Ładu 
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Właśnie jako priorytetowe zadanie dla nas 

30000000 zł i 29 Września 

Będzie otwarcie 

Ofert 

W tym zakresie także droga będzie robiona i remontowana 

Zwracam na szczególny charakter tej drogi i nie wiem czy państwo tak to postrzegacie ale ja 

jako tak z boku 

Korzystający z tej drogi 

Wszystko się kręci wokół 901 w gminie Zawadzki 

Także 

Także są priorytety Myślę że dobrze dostrzegamy te potrzeby ja wam bardzo bardzo dziękuję 

za to że w 

Tak szczególnym dniu 

Zostałem przez was doceniony 

Powiem szczerze 

Jesteście pierwszą radą 

Gminy która szczególnie w sposób mnie wyróżniła więc szczególnie to pozostanie w mojej 

pamięci 

Dziękuję bardzo” 
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 Następnie ponownie głos zabrał Burmistrz Mariusz Stachowski, który zwrócił uwagę 

na zaangażowanie i pomoc Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusza Żyłkę. 

Janusz Żyłka z rąk Burmistrza otrzymał podziękowania i oraz kwiaty.  

Wypowiedz Janusza Żyłki: 

„ Dzień dobry państwu teraz już wiem dlaczego zostałem zaproszony nie spodziewałem się 

tego 

Szanowny panie Marszałku Szanowny panie Burmistrzu 

Panie Przewodniczący Wysoka Rado 

Ja dziękuję za zaproszenie już na te pierwsze obchody i dzisiaj cieszę się bardzo że mogę być 

obecny 

W tym dniu kiedy jak powiedział marszałek 

Została 

I doceniona jego osoba i jak się okazuje 

Też dla mnie pewne novum bo pierwsza gmina 

A ty gmin które 

Jednak są obdarowane tak trzeba było powiedzieć 

Niemałymi środkami finansowymi jest wiele i myślę 

Tych nagród dla pana Marszałka 

Który reprezentuje Zarząd Województwa polskie jakby nie było będzie więcej czego 

życzymy 

Ja pana Marszałka też poznałem wtedy kiedy zostałem Wicestarostą i kiedy wchodzę do biura 

Marszałka 

To o pracowników da się jedno słyszeć 

Że on jest za bardzo cały czas rozpędzony to znaczy wiek idzie do przodu panie Marszałku 

Ale 
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Czuje się jak młodzieniec czyli prostu drzwi się nie zamykają on już ma 10 pomysłów i 

Ci pracownicy w Urzędzie Marszałkowskim gonią 

Te pomysły mają swój wymiar i przełożenie później na różne aspekty o których 

Czasami się może nawet 

Nie myśli 

Jak burmistrz wspominał o tej współpracy 

Region powiat gmina 

To właśnie on też jakoś tak przedkładają my często być może w Zawadzkim ja mówię jako 

Urodzony Zawadczanin 

Tutaj przeżywający najpiękniejsze chwile bo dziecinne i młodzieńczych lat 

Mówię że faktycznie żyjemy przy drodze Wojewódzkiej ale oprócz tego i dzieje się coś 

innego przykładem jest chociażby 

Dofinansowanie 

To niemałe dofinansowanie hali sportowej 

Także i to jesteśmy jakby nie było cały czas związani 

Prędzej czy później ktoś może z nas 

Trafić do szpitala bo no tak to już jest w życiu jeśli nie my to ktoś z naszych krewnych 

Szpital cały czas nasz powiatowy jest wspomagany przez marszałka województwa 

I też niemałe środki już remontujemy trzeci oddział to są milionowe kwoty 

Także i doposażenie sprzętu w szpitalu to jest wszystko 

Realizowane przez Urząd Marszałkowski przez pana Marszałka jak zostało powiedziane 

Marszałek jest 

Doskonałym sportowcem 

Naprawdę trzeba ciężko biegać tutaj z Burmistrzem  

Biegaliśmy już nieraz do gabinetu ale tak szybko jak biegaliśmy to 

Niestety wybiegaliśmy po to by przez przysłowiowe okno wrócić z powrotem i znowu mówić 

o tym samym kiedy 

Mówimy o tej drodze wojewódzkiej w naszym Zawadzkiem 

No to pamiętam że ta inicjatywa oddolna przyszła od Marszałka który zadzwonił do mnie w 

2015 roku i powiedział Janusz pytaj Mariusza kiedy się spotykamy ja mówię co się stało 

dostał 

Co się stało jechałem waszą drogą 901 

I trzeba coś z tym zrobić i to był początek to był początek kiedy spotkaliśmy się tutaj 

Mam nadzieję że teraz ten dalszy etap będzie szczęśliwie zakończony 

To co zostało powiedziane w każdej wsi ja marszałka oprócz tego 

Spotykamy się na różnych uroczystościach 

Przykład Gminy Zawadzkie 

Obiecał Marszałek 

Ja powiem więcej obiecał Andrzej Buła 

Kobietom 

Które pięknie przyrządzają placki 

Że będzie na tym święcie 

Jakie było jaka była radość 

Kobiet które powiedziały 

Patrzcie idzie Marszałek 

Od razu placki i kosztowanie 

W różnych miejscach dywanów marszałkiem ale po spotkaniu kiedy wyjeżdża bo zazwyczaj 

się spieszy 

Czekają następni taka już funkcja 
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Ale każdy z tych ludzi którzy spotyka czy to nasze 

Dziewczyny z Żędowic 

Czy to z Gąsiorowic czy skąd inąd gdzie Marszałek 

Powtarzaj mi na koniec 

Ostatnio też miałem spotkanie w straży pożarnej w Kolonowskiem ze strażakami 

I ci ludzie mówią patrz 

On oprócz tego że ma taką funkcję 

To jest takim normalnym 

Człowiekiem można z nim normalnie 

Pogadać 

I myślę panie marszałku 

Taki fajny cytat kiedyś słyszałem Alberta Einsteina i będzie pasowało do pana jako sportowca 

który jest i w tej polityce i w tej 

Przedsiębiorczości cały czas 

Pasuje do pana jak ulał że życie to jest jak jazda na rowerze 

Żeby utrzymać równowagę 

Musisz non stop pedałować non-stop być 

No tak dobrze do pana pasuje życzę 

Abyśmy podobnie 

Byli w ruchu 

Nie zapomnieli o tym że tych 

Potrzeb czy to na szczeblu 

Wojewódzkim regionalnym powiatowym czy gminnym 

Zawsze będzie więcej 

Poniżej możliwości 

To potrzeby mogą być zrealizowane w miarę możliwości 

Jak najbardziej racjonalnie wtedy kiedy działamy w zgodzie 

Racjonalnie 

I wybierając to co dla mieszkańców najlepsze 

Tego życzę jakby nie było cały czas moim mieszkańcom Gminy Zawadzkie bo to gdzieś moje 

serce pozostało 

Życzę panu Marszałkowi wszystkim radnym abyśmy zawsze dla tych mieszkańców którzy 

Także pewnie nas słuchają i których pozdrawiam 

Abyśmy cenili to 

Co możemy ale w sposób najlepiej 

Dobry i zgodny wszystkiego dobrego dziękuję za te wyróżnienie.” 
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Na sesji obecny był również radny Sejmiku Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zarządził przerwę celem zrobienia 

pamiątkowego zdjęcia. 
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Po przerwie. 

Do Rady Miejskiej wpłynął wniosek Burmistrza Zawadzkiego o wprowadzenie pod obrady 

sesji następujących uchwał: 

1) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Zawadzkie; 

2) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Zawadzkie 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu 

świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Głosowanie imienne nad przyjęciem porządku obrad sesji ze zmianami: 13 głosów „za”. 

Po przyjęciu porządek obrad jest następujący:  

I. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad Sesji. 

3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. 

4) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 7 lipca 2022 r.  

II. Informacja o sezonie grzewczym 2022/2023 – dystrybucja, przesył, ceny, 

zabezpieczenie dostaw węgla.  

III. Zapoznanie się ze zmianami w Statucie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ 

Z NAMI”. 

IV. Podjęcie uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r. 

2) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla 

gminy Zawadzkie 

3) w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zawadzkie 

4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Zawadzkie; 

5) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Zawadzkie 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu 

świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

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.       

3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. 
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Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. został przyjęty 13 głosami 

„za”. 

4) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 7 lipca 2022 r.  

                  Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 7 lipca 2022 r. został przyjęty 13 głosami  

                 „za”.  

Ad. II 

Informacja o sezonie grzewczym 2022/2023 – dystrybucja, przesył, ceny, zabezpieczenie 

dostaw węgla.  

Prezes ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. Gabriela Krawiec-Górzańska przedstawiła radnym 

informację (w formie prezentacji) na temat informacji o sezonie grzewczym 2022/2023. 

W czasie sezonu grzewczego pracuje Ciepłownia Miejska zlokalizowana w Zawadzkiem przy 

ul. Paderewskiego, wyposażona w dwa kotły węglowe jeden o mocy 4,5 MW, a drugi o mocy 

4,0MW, których paliwem jest miał węglowy. Poza sezonem grzewczym pracuje kotłownia 

gazowa zlokalizowana w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 61 wyposażona w jeden kocioł 

gazowy o mocy 0,3MW, dostarcza ciepłą wodę użytkową mieszkańcom bloków przy ul. 

Opolskiej 61. Zapotrzebowanie spółki na surowce niezbędne do prowadzenia działalności to 

około 3 tys. ton miału węglowego, około 1029 MWh energii elektrycznej oraz około 55 000 m3 

gazu ziemnego. Na początku czerwca 2022 r. Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na 

sukcesywną dostawę miału węglowego w sezonie 2022/2023. Wartość uzyskanych 3 ofert w 

postępowaniu wynosiła 1.950 – 1.979 zł netto za tonę z transportem. 

Ponadto żadna z ofert nie spełniała warunków postępowania – rozbieżności występowały w 

kluczowych kwestiach tj.: 

▪ niezgodności parametrów oferowanego miału z wymaganiami, 

▪ braku akceptacji warunków umowy, 

▪ braku akceptacji terminu płatności faktury, 

▪ zobowiązania do odebrania przez Spółkę większości lub całości wolumenu 

miału węglowego w jak najkrótszym czasie (np. miesiąca) – rodziłoby to 

konieczność zapłaty przez Spółkę jednorazowo około 5,85 mln zł netto. 

Spółka unieważniła postępowanie. 

Na koniec maja 2022 r. Spółka otrzymała pismo z PGG w sprawie uruchomienia aukcji 

elektronicznych jako dodatkową ofertę sprzedaży miałów energetycznych z kopalń na 2022 rok 

skierowaną do podmiotów z sektora ciepłownictwa prowadzących działalność obejmującą 

zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców i podlegających 

procedurom taryfikacyjnym cen ciepła przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Spółka została dopuszczona do udziału w aukcjach elektronicznych 29 czerwca 2022 r. 

Dnia 30 czerwca 2022 r. Spółka wzięła udział w licytacji miału węglowego klasy II A klasy 

23/200/06 z kopalni KWK Staszic-Wujek i wygrała dwie licytację, uzyskując łącznie wolumen 

2.500 ton miału węglowego w cenie 1.710,00 zł netto za tonę. 

✓ termin odbioru miału węglowego: do 31.12.2022 r. (sukcesywnie, na 

podstawie jednostkowych zamówień), 

✓ termin płatności: przedpłata za daną partię miału, 

✓ stała cena, bez kosztów transportu. 

Spółka przeprowadziła rozeznanie rynku w formie zapytania ofertowego dla świadczenia 

usługi transportu miału węglowego.  

Koszt transportu: 925 zł netto za 1 transport (ok 25-27 ton). Do dnia dzisiejszego Spółka 

odebrała 104 tony miału węglowego – wartość faktury: 220.000,00 zł brutto. 

Jeżeli chodzi o energię elektryczną, to Spółka jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego 

i uczestniczy w grupie zakupowej, w ramach której organizowane są przetargi na zakup energii 

elektrycznej. 
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Dotychczas zostały przeprowadzone już 2 postępowania na zakup energii elektrycznej w 2023 

roku. Oba postępowania zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny. Obecnie 

ZGŚO ogłosiło 3 przetarg – termin otwarcia ofert: 20 września 2022 r. 

Gaz ziemny: 

a) cena zakupu gazu dla klientów biznesowych zgodna z cennikiem PGNiG w 2022 

roku wynosi ok 79 gr/kWh, 

b) na mocy Rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska wydanego na 

podstawie ustawy Prawo energetyczne, Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” 

dostała możliwość zakwalifikowania do rozliczania zakupu gazu według Taryfy, 

w której cena wynosi 20 gr/kWh, 

c) Spółka podpisała ze Spółdzielnią umowę dzierżawy, dzięki czemu to Spółdzielnia 

mogła bezpośrednio zawrzeć z PGNiG umowę sprzedaży gazu na dużo 

korzystniejszych warunkach finansowych, 

d) Spółka świadczy usługi polegające na obsłudze, dozorze i serwisie kotłowni 

gazowej,  

e) rozwiązanie to zostało zastosowane na rok 2022, na dzień dzisiejszy nie posiadamy 

informacji, czy w 2023 roku zabieg ten będzie możliwy. 

Aby zrealizować zamówienia miału węglowego, Spółka w chwili obecnej stara się o udzielenie 

finansowania zewnętrznego w kwocie około 4 mln zł w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Sprawa jest rozpatrywana przez bank z uwzględnieniem płynności finansowej Spółki. 

Ad. III 

Zapoznanie się ze zmianami w Statucie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”. 

Radni zapoznali się z Uchwała Nr 147/II/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego 

„JEDŹ Z NAMI” z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatowo-

Gminnego „JEDŹ Z NAMI”.  

Radni poprzez głosowania wyrazili swoją opinię. 

Głosowanie: 13 głosów „za”.   

Ad. IV 

Podjęcie uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. Opinię komisji wspólnej do 

projektu uchwały z dnia 18.08.2022 r. odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła również, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, 

podstawa prawna w tym zakresie zostaje uzupełniona „z późn.”. 

Głosowanie: 13 głosów „za” (uchwała Nr XLV/299/22)    

2) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla 

gminy Zawadzkie 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Głosowanie: 13 głosów „za” (uchwała Nr XLV/300/22)    

3) w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zawadzkie 

Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że 

dokument został poprawiony  (błędy pisarskie, które zostały uchwycone na posiedzeniu komisji 

wspólnej).  

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Głosowanie: 12 głosów „za” (uchwała Nr XLV/301/22)    

4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Zawadzkie 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał pismo z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Strzelcach Opolskich (pismo 

Nr HK.9011.2.2022.TN), w którym zostały zaopiniowane pozytywnie projekty uchwał: 

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie, 

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy z terenu gminy Zawadzkie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Radny Józef Romberg zgłosił, by do gabarytów dołączyć drzwi. Radny zapytał również o to, 

czy w gminie jest osiągany odpowiedni poziom recyklingu. Na pytania odpowiadała Dorota 

Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Głosowanie nad uchwałą: 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” (uchwała Nr 

XLV/302/22).  

5) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Zawadzkie 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu 

świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Wnioski radnego Józefa Romberga do projektu uchwały: 

- głosowanie nad zmianą w uchwale w paragrafie 1 ust. 3 pkt 4 b, tired 1 – z ilości 4 worków 

na 6 worków – 3 głosy „za”, 9 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”, 

- głosowanie nad dodaniem do paragrafu 1 ust. 3 pkt 9 słowa „i drzwi” – 1 głos „za, 11 głosów 

„przeciw, 1 głos „wstrzymujący się”.  

Głosowanie nad uchwałą: 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw” (uchwała Nr XLV/303/22) 

Ad. V 

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach.  

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach omówił Burmistrz Mariusz Stachowski.  

Ad. VI 

Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie. 

Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie omówił Burmistrz 

Mariusz Stachowski. 

Ad. VII 

Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarzadzanie kryzysowe na wydatki 

związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.  

Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarzadzanie kryzysowe na wydatki 

związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem omówił Burmistrz Mariusz 

Stachowski. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał pismo mieszkańców hali sportowej 

w sprawie mieszkań i pobytu w Zawadzkiem, zatytułowane „Odwołanie zbiorowe”. Pismo 

dotyczy uregulowania sytuacji dotyczącej zapewnienia mieszkań osobom zamieszkałym na 

terenie gminy, będącymi obywatelami Ukrainy. 

Kierownik Referatu Rozwoju i Infrastruktury Komunalnej Laura Hejzner wyjaśniła, że w dniu 

23 sierpnia 2022 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem spotkali się z Dyrektorem 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Opolski Urzędzie Wojewódzkim 

Kamilą Wojnarowską. Spotkanie to dotyczyło możliwości rozwiązania trudnej sytuacji 
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związanej z zakwaterowaniem uchodźców w budynku Hali Sportowej w Zawadzkiem. 

Dyrektor zaproponowała możliwość zakwaterowania na terenie gminy Leśnica.  

W dyskusji nad tym tematem udział wzięli radni Jerzy Stasz, Katarzyna Kanoza, Michał 

Baryga, Józef Romberg, Andrzej Kotylak.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zwrócił się do Burmistrza o odpowiedź na 

zapytania i przedłożony wniosek: 

1. Na stronie internetowej gminy umieścić wyskakujące okienko, że poszukujemy 

mieszkań dla uchodźców z Ukrainy. 

2. Czy gmina jest w stanie zagwarantować mieszkania zastępcze dla uchodźców? 

3. Czy można przedłużyć pobyt na hali sportowej osobom, które mają zagwarantowane 

mieszkanie, a które jest obecnie w trakcie remontu?  

Ad. VIII 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

Burmistrz Mariusz Stachowski, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel 

przedstawili informacje o swojej działalności międzysesyjnej.  

Ad. IX 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Do Rady Miejskiej wpłynęły zaproszenia: 

- na obchody w dniu 1 września 2022 r. Dnia Weterana w Strzelcach Opolskich, 

- na uroczystości upamiętniające cywilne ofiary agresji Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r., 

- na II Strzelecką Senioradę, 

- na uroczystą Msze Polową na polanie Hubertus, 

- na 100 rocznicę powstania stowarzyszeń i organizacji spod znaku Rodło, 

- na uroczystość 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał również odpowiedzi na wnioski 

i zapytania radnych. 

Radny Michał Baryga mówił o budynku na ul. Andrzeja 1, radny Michał Rytel o przewróconym 

drzewie na ul. Andrzeja. 

Następnie głos zabrał mieszkaniec Zawadzkiego Norbert Czapla: 

„Szanowny Panie burmistrzu, szanowny Panie Przewodniczący Rady gminy Zawadzkie, 

szanowne Panie Radne, szanowni Radni. Drodzy zebrani panie, panowie urzędnicy pracujący 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawadzkiem, jak również w Opiece Społecznej tuż obok Urzędu 

Miasta i Gminy.Na samym początku pragnę przypomnieć wszystkim obecnym na tej sesji, że 

z powodu mojej poważnej i postępującej wady wymowy jestem zmuszony w razie wystąpień 

publicznych używać tak zwanego syntezatora mowy. Syntezator mowy, to aplikacja która czyta 

tekst napisanych za pomocą urządzeń szeroko rozumianej informatyki. Syntezatora mowy 

używał także słynny astrofizyk, słynny naukowiec, który w sposób bardzo dobitny udowadniał 

na każdym kroku, że osoby z niepełnosprawnościami mogą i mają prawo do życia, do życia na 

równi z pełnosprawnymi. Tą osobą był świętej pamięci Stephen Hawkins, człowiek ten 

inspirował za życia całe środowisko naukowe swoją bezpardonową postawą, pracowitością i 

zawziętością. 

Jednak, gdyby Stephen Hawkins żył w naszym pięknym kraju, w Polsce, to 

najprawdopodobniej ze względu na postępującą jego niepełnosprawność ukończyłby, 

najprawdopodobniej, szkołę podstawową, a jakby bardzo się postarał, to jakąś szkołę emitującą 

zawodową, a w najlepszym przypadku średnią szkołę... 

Podobnie było z moją osobą, po ukończeniu szkoły podstawowej miałem zamiar pójścia do 

Liceum ogólnokształcącego, gdyż to była najbliżej położona szkoła ponadpodstawowa, jednak, 

pomimo dobrych wyników ukończenia szkoły podstawowej, jak również, dużo lepszej 

kondycji, to znaczy mniejszej niepełnosprawnością i jako normalnie chodzącego nie zostałem 
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przyjęty, a powodem nieprzyjęcia był według mojej oceny absurdalne stanowisko ówczesnej 

dyrekcji liceum, a mianowicie, brak dostosowania szkoły zza płotu mojej posesji na której 

dotychczas mieszkam. Aby uzyskać możliwość dalszej, jakiejkolwiek ponadpodstawowej 

edukacji musiałem uczęszczać do zespołu szkół zawodowych w ośrodku rehabilitacyjnym w 

Reptach Śląskich, ponieważ była to „dostosowana szkoła dla osób z niepełnosprawnościami, 

jedna z nielicznych w ówczesnej „Pe er elowskiej”, jak również teraźniejszej Polsce, gdyż za 

czasów Pe er elu każda niepełnosprawność była uznawana za zmniejszającą wartość 

intelektualną człowieka...Do tej pory, pomimo że Polska jest już ponad osiemnaście lat 

członkiem Unii Europejskiej, a jednym z najważniejszych warunków przystąpienia do tej 

wspólnoty, jaką jest Unia Europejska  była, i jest do nadal szeroko rozumiana dostępność do 

szeroko rozumianej infrastruktury obiektów użyteczności publicznej, do edukacji, do pracy, 

dostępność do szeroko rozumianych usług medycznych i rehabilitacyjnych i prawo do godnego 

życia osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jednak te Unijne warunki członkowskie choć 

należą do najważniejszych, to w Polsce przez wszystkich, jak i poprzednich, tak i tych 

teraźniejszych, a przede wszystkim tych rządzących są spychane na wieczne później, dodam z 

dużą dozą ironii, sprawy osób z niepełnosprawnościami, i sprawy senioralne dotyczące 

standardu życia są od zawsze przekładane na święto świętego Igdy które nie nastąpi NIGDY!!!    

Tych spraw, które wymieniłem w naszej Pięknej Polsce nigdy i nigdzie nie jest za wiele a tym 

bardziej, jak historia pokazuje w naszej biednej gminie Zawadzkie. Biednej z powodu złego 

zarządzania większości byłych samorządów, jak również teraźniejszego, samorządu od którego 

zależy standard, jakość życia mieszkańców gminy, samorządu, któremu wyborczy 

zawdzięczają niechlubny statut najbiedniejszej gminy w całej Polsce a środowisko osób 

niepełnosprawnych jest traktowane jak kula u nogi skazańca.  

Dlaczego taka a nie inna ocena zarządzania przez samorząd, w tym burmistrza? 

Otóż, śmiem wystawić taką, a nie inną opinie dlatego, że prawie wszystkie inwestycje związane 

z infrastrukturą dróg gminnych są zrealizowane niezgodnie z wymaganiami o szeroko 

rozumianej dostępności względem osób z niepełnosprawnościami ruchowymi poruszających 

się na wózkach inwalidzkich, o balkonikach. Są w naszej gminie takie drogi gminne na które 

zabrakło funduszy na zakończenie ich remontu, które wyglądają jak tor przeszkód do 

testowania czołgów. Wymieniam nazwy ulic które wymagają natychmiastowej naprawy: 

Ulice: 

Pierwszego Maja, Kani, Lawędowa, Mickiewicza, Moniuszki, Szaflika, Sienkiewicza, 

Paderewskiego, Chopina, Bogusławskiego, Powstańców Śląskich wraz z osiedlowymi, Nowe 

Osiedle wraz z chodnikami i parkingami...   

I tak brakłoby czasu na wymienianie wszystkich, jednak, na prawie wszystkich gminnych 

drogach mieszkają bądź muszą z nich korzystać zarówno pełnosprawni, jak i niepełnosprawni, 

poruszający się na wózkach inwalidzkich i balkonikach a bez pomocy osób trzecich często nie 

są wstanie pokonać tych istnych torów przeszkód dla czołgów! 

Jeśli chodzi o wyremontowane, przebudowywane, rozbudowywane, nowo wybudowane 

obiekty użyteczności publicznej, to należy się pochwała za dostosowaną szkołę podstawową, 

do niedawna gimnazjum, jednak, już wszystkie inne, poza marketami pod względem 

dostosowania i dostępności  już nie mogę nic dobrego napisać, ponieważ są one albo w ogóle 

niedostosowane albo niedostatecznie, wadliwie, tzn wbrew wszystkim normom, albo są 

dostosowane na niby, po to, żeby dostać certyfikat, dokument mówiący, że obiekt, lokal posiada 

„jakieś tam” dostosowania dla niepełnosprawnych, a tak naprawdę, to chodzi o toaletę, bo to 

jest najtaniej i najprościej do dostosowania, a w niektórych skrajnych przypadkach właściciele 

lokali na drzwiach toalet wywieszają dodatkową tabliczkę informacyjną w postaci białego 

wózka inwalidzkiego na niebieskim tle i mają celność udawać, że lokal gastronomiczny, bar, 

restauracja są dostosowane... 

Do takich obiektów użyteczności publicznej w Zawadzkiem należą: 
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Opieka Społeczna, przy tak zwanej salce Integracyjnej, brak podjazdu, jednak jest dostosowana 

toaleta, w czasie wyborów służy jako lokal wyborczy z mojego okręgu wyborczego, którego 

miałem dwukrotnie startować jako kandydat na radnego, i zastanawiam się nad ponowną moją 

kandydaturą na radnego w nadchodzących wyborach samorządowych pomimo pogłębiającej 

się niepełnosprawności fizycznej z powodu wypadku i poruszania się na wózku inwalidzkim w 

ogólnego paraliżu.Do obiektów na niby dostosowanych z całą pewnością należy Urząd Miasta 

i Gminy wraz z podjazdem prowadzącym do tylnego wejścia a następnie do klatki schodowej. 

Zaznaczam, że to Urząd Miasta i Gminy w Zawadzkiem ma obowiązek dawać w sposób 

szczególny dobrym przykładem w dziedzinie dostępności, to znaczy w dziedzinie likwidacji 

barier architektonicznych dla osób mających problemy w poruszaniu się, a także niewidomych 

i słabo widzących, nie pomijając osób głuchoniemych. Jednak Urząd Miasta i Gminy w 

Zawadzkiem nie spełnia żadnych warunków dostępności ani bezpieczeństwa dla omawianych 

ciągle rosnących w siłę pod względem liczebności grup społecznych tłumacząc to brakiem 

środków. 

A ja pytam się: Czy warto oszczędzać na bezpieczeństwie i dostępności petenta i pracowników 

Urzędu, czy urzędniczką lub urzędnikiem nie może być osoba niepełnosprawna, czy Urząd 

musi płacić nie małe kary do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

za nie zatrudnianie osób niepełnosprawnych tłumacząc się niedostatecznym dostosowaniem 

Urzędu, a może kompetentności komuś zabrakło? Ten krąg niemożności można przerwać, na 

przykład sięgnąć po środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na dostosowanie względem niepełnosprawnych petentów i przyszłych zatrudnianych 

niepełnosprawnych urzędników, a wtedy znajdą się, i środki na dostosowania nawet do 100% 

a na przyszłych pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością Urząd jako pracodawca może 

dostawać dofinansowanie do pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. I każdy będzie 

zadowolony, a oszczędności i zyski będą niewspółmierne do tych w których narzekano na ich 

brak...  Widzę, że coś w tej sprawie, w sprawie działania na rzecz likwidacji barier 

architektonicznych ruszyło, ponieważ, zauważyłem będąc w urzędzie miasta i gminy, że przy 

budynku gospodarczym, tam gdzie w dwóch zeszłych kadencji bez powodzenia wskazywałem 

miejsce na utworzenie koperty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, i dopiero kilka dni 

temu okazało się, że ów koperta jest w najbardziej pożądanym miejscu, gdyż niedaleko znajduje 

się podjazd prowadzący osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.   

To jest dobry krok na przód.   

Jednak na język nasuwa się kolejne pytanie, pytanie, które brzmi... 

Kiedy na chodnikach obok urzędu miasta i gminy, jak i obok ośrodka opieki społecznej będą 

obniżone chodniki, a do salki integracyjnej znajdującej się w tymże ośrodku kiedy będzie 

wybudowany podjazd dla poruszających się na wózkach inwalidzkich? I ile kadencji czy nawet 

dekad mieszkańcy gminy mają na to czekać? I czy urząd i samorząd dalej będzie tak opieszały 

w sprawie przestrzegania Unijnych przepisów o dostępności obiektów użyteczności 

publicznej? 

Uważam, że urząd miasta i gminy i samorząd musi wieść prym, to znaczy, świecić dobrym 

przykładem w sprawach usuwania barier architektonicznych, a tym bardziej, że to od 

samorządowców zależy standard życia wszystkich mieszkańców w tym także mieszkańców 

niepełnosprawnych... 

To jednak nie wszystko, otóż:Trzy lata temu wybudowano nowe tak zwane centrum 

przesiadkowe, jednak zapomniano dostosować infrastrukturę chodnikową umożliwiającą 

dojazd do wiat autobusowych osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Do obiektów użyteczności publicznej źle dostosowanych należy Poczekalnia w budynku stacji 

kolejowej, wewnątrz poczekalni zrobiono piękny podjazd do toalet, jednak zapomniano o tym, 

jaki sposób mają dostać się osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich do tej poczekalni 

zarówno ze strony miasta, jak również z peronu...  
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Jeśli mowa o krzewieniu kultury, to warto wspomnieć o kinoteatrze, otóż został on 

przebudowany, rozwalono podjazd umożliwiający wjazd osobom na wózkach inwalidzkich do 

kinoteatru, a w zamian zamontowano windę. Niby wszystko w porządku, jednak z kilku testów 

wynikło, że ów winda nie spełnia wymagań technicznych dla osób poruszających się wyłącznie 

elektrycznymi wózkami inwalidzkimi, gdyż waga takiego wózka to często przekracza sto 

dwadzieścia kilogramów plus osoba na wózku, do tego dochodzi asystent osoby 

niepełnosprawnej. Do tego wszystkiego dochodzi brak wyjścia ewakuacyjnego w kinoteatrze, 

które jest niezbędne w razie na przykład pożaru, i gdyby nawet była winda spełniająca 

wszystkie wymagania, to i tak w razie pożaru będzie unieruchomiona gdyż podczas akcji 

gaszenia pożaru wyłącza się energię elektryczną, uniemożliwiając ewakuację windą... 

A  jeśli chodzi o rekreację ruchową, spacery, czy też siłownię na wolnym powietrzu, albo 

spędzenia wolnego czasu wraz z przyjaciółmi w altance na jednej z tak zwanych znikających 

wysp należy do nie lada trudności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, gdyż na                      środkowym mostku przy wjeździe i zjeździe napotykają na 

progi które utrudniają wjazd i zjazd, a poza tym na całej długości spacerniaka wzdłuż brzegu 

od Kawiarni Szuwarek do jego końca, to jest do ulicy Paderewskiego nie ma żadnego 

utwardzonego wjazdu bądź zjazdu utrudniającego poruszanie się wózkiem inwalidzkim. 

Zaś, jeśli chodzi o plac targowy, to według obowiązujących norm musi spełniać obowiązujące 

w całej Unii Europejskiej surowe wymogi bezpieczeństwa i dostępności dla handlujących, dla 

kupujących a przede wszystkim dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Według mojej oceny ów plac targowy nie spełnia żadnych wymogów a tym bardziej 

bezpieczeństwa i dostępności, gdyż przejeżdżając przez ten plac elektrycznym wózkiem 

inwalidzkim wpadłem w dziurę po samochodzie dostawczym od handlującego uszkadzając 

wózek do tego stopnia, że aby dostać się do domu musiałem wezwać pomoc. Niedawno 

otrzymałem zwrot kosztów wymiany uszkodzonych części, gdyż plac targowy podlega pod 

Urząd Miasta i Gminy w Zawadzkiem, a z kolei Urząd Miasta i Gminy w Zawadzkiem jest 

ubezpieczony na wypadek omówionych zdarzeń.  Jednak, nie skończę na samym zwrocie 

kosztów za owe części, gdyż uważam, że aby utworzyć jakiś obiekt użyteczności publicznej 

należy spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dostępności dla wszystkich, 

a nie nasypać szlaki na były plac budowy i pobierać opłaty za niby stoiska handlowe od 

sprzedawców.  

To jedna sprawa, a druga, to, że Urząd Miasta i Gminy w Zawadzkiem może być zadowolony, 

że sprawa uszkodzenia wózka inwalidzkiego zakończyła się na zwrocie kosztów za uszkodzone 

części a nie za uszkodzenie ciała bądź utratę życia. Niech to dla samorządowców i Urzędu 

Miasta i Gminy w Zawadzkiem będzie przestrogą przed decyzjami tworzenia obiektów które 

nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i dostępności...Jeszcze jedną sprawę muszę poruszyć, 

która nie daje mi spokoju, a jest nią obchody sześćdziesięciolecia nadania praw miejskich dla 

Zawadzkiego. Ubolewam, że dopiero na sam koniec obchodów w pierwszej połowie 

października bieżącego roku zarezerwowano spotkania dla seniorów, osób samotnych i 

niepełnosprawnych, moim odczuciu jest to tak jakby się wstydzono za te grupy, jakby chciano 

je ukryć. Seniorów, osób samotnych, jak również osób niepełnosprawnych nie należy zamykać 

w domach i udawać, że ich nie ma, żeby nie przeszkadzały bo komuś psują nastrój lub widok... 

to w moim odczuciu jest dążenie do izolacji. Denerwuje mnie fakt zapytania mnie na spotkaniu 

dla niepełnosprawnych dwudziestego kwietnia tego roku o liczbę, ilość niepełnosprawnych 

mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich jakby to liczebność ludzi na wózkach 

odgrywała istotniejszą rolę niż stosowanie prawa przy usuwaniu barier budowlanych i 

technicznych które tak na każdym kroku uprzykrzają życie osobom niepełnosprawnym. Fakt 
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nie stosowania się do prawa przez samorządowców wynika z powodu nieznajomości prawa i 

braku ich kompetentności … Myślę, że wszyscy zebrani wyciągną pozytywne wnioski z 

mojego przesłania.    Dziękuję za cierpliwe wysłuchanie i za umożliwienie zabrania głosu...” 

Ad. X 

Sprawy różne i organizacyjne. 

Następna sesja odbędzie w dniu 26 września 2022 r., natomiast posiedzenie komisji wspólnej 

w dniu 19 września 2022 r., a głównym tematem będzie przyjęcie sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za I półrocze br.   

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 29 sierpnia r. zakończyły się o godz. 18.40. 

Nagranie video z obrad sesji dostępne jest na stronie www.zawadzkie.pl.  

 

Protokołowała:              Sekretarz obrad:                             Przewodniczył:  

Inspektor ds. BRM               Andrzej Włóczyk                     Przewodniczący  Rady Miejskiej 

Joanna Zawadzka                                                                                   Dariusz Zajdel 
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