
1 
 

Protokół z posiedzenia komisji wspólnej 

(Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, Komisji Budżetowo-

Gospodarczej oraz Komisji Samorządności i Porządku Publicznego) 

w dniu 19 września 2022 r. 

 

Obecni: wg załączonej listy obecności 

Nieobecni radni: Agnieszka Wasik, Jerzy Stasz, Michał Baryga 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Sprawozdanie z działań podjętych przez BIK związanych z wypoczynkiem letnim 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawadzkie. Informacja o przedsięwzięciach 

planowanych przez BiK do końca bieżącego roku. 

3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.  

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza; 

2) w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

gminy Zawadzkie na lata 2023-2030;  

3) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy 

Zawadzkie; 

4) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie; 

5) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

5. Omówienie założeń do Strategii Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030.  

6. Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Zawadzkie, funkcja społeczna lasu.  

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia.  

Ad. 1 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, natomiast 

punkt dotyczący działalności BIK-u prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Sportu i Turystyki Agnieszka Jamrozik. 

Ad. 2 

Sprawozdanie z działań podjętych przez BIK związanych z wypoczynkiem letnim dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy Zawadzkie. Informacja o przedsięwzięciach planowanych przez 

BiK do końca bieżącego roku. 

Na początek głos zabrała Joanna Spałek Dyrektor Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem, która 

przedstawiła sprawozdanie z działań podjętych przez BIK związanych z organizacją 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zawadzkie oraz  informację 

o planowanych do końca roku przedsięwzięciach (sprawozdanie w załączeniu). 

Radna Agnieszka Jamrozik zapytała, dlaczego w czasie wakacji nic się nie działo 

w Żędowicach, jakie sią konkretnie planowane przedsięwzięcia do końca roku, jak układa się 

współpraca z ogniskiem muzycznym oraz o ogrzewanie kinoteatru. 
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Radna Maria Miszczyk – zwróciła uwagę, że wyjazdy do teatru i operetki z Panią Dyrektor 

Małgorzata Rabicką cieszyły się ogromnym powodzeniem, może BIK zorganizuje takie 

wyjazdy. 

Zastępca Dyrektora BIK Dominik Kowalski przedstawił ofertę zajęć dla dorosłych. Dalej 

dyskutowano nad planami i zamierzeniami BIK-U.  

Ad. 3 

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.  

Radni otrzymali sprawozdanie w ustawowym terminie. 

Ad. 4 

Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”). 

2) w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 

Projekt uchwały zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”). 

3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy 

Zawadzkie 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”) 

z autopoprawką: tytuł uchwały brzmi „ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla gminy Zawadzkie”.  

4) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”). 

5) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”). 

6) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów 9 „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” 

7) w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę Zawadzkie 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości 

cen za te usługi 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów 8 „za”, przy 2 głosach 

„wstrzymujących się”.  

Ad. 5 

Omówienie założeń do Strategii Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030.  

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 powstała na podstawie przepisów 

zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Według zapisów ustawy, 

strategia rozwoju gminy obejmuje wnioski z diagnozy oraz określa przede wszystkim cele 

strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, kierunki 
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działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, oczekiwane rezultaty 

planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia, 

model struktury funkcjonalno-przestrzennej, ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania 

i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, obszary strategicznej interwencji określone 

w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038), wraz 

z zakresem planowanych działań, obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli 

takie zidentyfikowano wraz z zakresem planowanych działań, system realizacji strategii, w tym 

wytyczne do sporządzenia dokumentów wykonawczych, ramy finansowe i źródła 

finansowania. Struktura dokumentu obejmuje wszystkie obligatoryjne elementy, 

uwzględniając przy tym kwestie społeczne, gospodarcze oraz przestrzenne, które wynikają ze 

znowelizowanych przepisów. Projekt strategii sporządzany jest w formie tekstowej oraz 

graficznej, ze szczególnym wskazaniem na model struktury funkcjonalno-przestrzennej, który 

stanowi ilustrację założeń ukierunkowanej terytorialnie polityki rozwoju lokalnego. 

Strategia jest spójna z dokumentami planistycznymi obowiązującymi na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym. Integralność z nadrzędnymi dokumentami ma zapewnić 

komplementarność działań podejmowanych w ramach realizacji ich ustaleń. Wśród 

kluczowych dokumentów, z którymi spójna jest  Strategia, wymienia się: • Krajową Strategię 

Rozwoju Regionalnego 2030; • Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 

2030”; • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego; • Strategia 

Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030; • Strategię Rozwoju 

Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030; • Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie; • Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022. 

Przyjęta przez Radę Miejska w Zawadzkiem uchwała Nr XXXVII/269/22 z dnia 28 lutego 

2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju gminy Zawadzkie na lata 

2023-2030 określiła szczegółowy harmonogram opracowania projektu strategii, w tym procesu 

jego konsultacji. Zarządzeniem Nr 741/XXXII/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. Burmistrz 

Zawadzkiego ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 

Zawadzkie, podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na terenie gminy 

Zawadzkie działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałymi zainteresowanymi osobami 

i podmiotami. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców. Konsultacje 

rozpoczęły się 19 sierpnia 2022 r., a zakończą 23 września 2022 r. Dokument jest udostępniony 

na stronie internetowej gminy.  

Ad. 6 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Zawadzkie, funkcja społeczna lasu.  

Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej, zawierający opis i ocenę 

stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej, czyli jest to program 

ochrony przyrody oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Ponadto plan zawiera szereg 

tematycznych map gospodarczych, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, cięć 

rębnych, inwentaryzacji dróg i innych. Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie 

obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji urządzania lasu. Plan sporządzany jest na 

okres 10 lat po konsultacjach z udziałem społeczeństwa i zatwierdzony decyzja Ministra 
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Środowiska. Przyjęto, że lasy o zwiększonej funkcji społecznej to lasy intensywnie użytkowane 

rekreacyjnie  

Ad. 7 

Sprawy różne. 

Radny Józef Romberg zapytał kiedy zacznie się remont ul. 1 Maja w Zawadzkiem. 

Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że plac budowy jest przekazany, firma wchodzi 

po 15.09.2022 r.  

Ad. 8 

Zakończenie posiedzenia. 

Na tym zakończono posiedzenie komisji wspólnej.  

Protokołowała:      Przewodniczył: 

Joanna Zawadzka      Przewodniczący Rady Miejskiej 

        Dariusz Zajdel  

 

 

  

 

 


