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Protokół z posiedzenia komisji wspólnej 

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

Gospodarczej oraz Komisji Samorządności i Porządku Publicznego) 

w dniu 24 października 2022 r. 

 

Obecni: wg załączonej listy obecności 

Nieobecni radni: Józef Romberg, Michał Rytel, Zuzanna Matusek, Hubert Hatlapa, Michał 

Baryga. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2021 i 2022 r.  

3. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu zimowego. 

4. Informacja na temat opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi na terenie 

gminy. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) 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; 

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

Zawadzkie. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

Ad. 1 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, punkt 

dotyczący analizy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2021 i 2022 r. 

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Katarzyna Kanoza, natomiast punkt 

dotyczący informacji na temat opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi na terenie 

gminy prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki 

Agnieszka Jamrozik. 

Na początek Skarbnik Gminy Karina Nowak przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy w 2022 r.: 

Zmiany w dochodach bieżących. 

1. Dla gminy Zawadzkie decyzją Ministerstwa Finansów została przyznana kwota 

2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału  we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych.  

2. Gmina Zawadzkie otrzymała z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy środki na 

wsparcie jednostek samorządu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych 

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy, kwota 24.565,00 zł.  

3. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja na realizację 

zadania z zakresu pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85295 paragraf 2010)  kwota 

108.463,00 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych 

oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.  
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4. W związku z podpisaniem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie dodatkowego finansowania dla 

najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” 

i przyznaniem gminie Zawadzkie grantu w wysokości 25.600,00 zł, zwiększamy 

dochody o wartość 8.850,00 zł, pozostała kwota 16.750,00 będzie  zaplanowana w 2023 

roku. 

5. W związku z podpisaniem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie wspólnej realizacji zadań z 

zakresu programu „Czyste powietrze”, zwiększamy dochody o wartość 24.500,00 zł, 

pozostała kwota 10.500,00 będzie  zaplanowana w 2023 roku. 

Zmiany w wydatkach bieżących.  

Zwiększenie  dochodów bieżących  ma odzwierciedlenie w zwiększeniu wydatków 

bieżących. Dodatkowo zwiększamy wydatki bieżące m.in.:  

- zwiększenie  brakujących środków na zakup opału, oleju dla jednostek podległych, 

- zwiększenie brakujących środków na wynagrodzenia w żłobku, w szkole podstawowej, 

- zwiększenie brakujących środków na remonty dróg, 

- zwiększenie środków na transport zbiorowy, 

- zwiększenie dotacji dla BIK (wymiana okien w WCK w Kielczy, odprawa emerytalna 

pracownika, koszty związane z przeniesieniem filii w Żędowicach) kwota 72.400,00 zł. 

Dodatkowo zostały przedstawione propozycje przesunięć w wydatkach bieżących, w celu 

zapewnienia  prawidłowej realizacji wydatków.   

Zmiany  w wydatkach  majątkowych. 

1. W związku z planowanym na miesiąc grudzień br. ogłoszeniem naboru na 

dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

(drodze dojazdowej do gruntów rolnych – należy przez to rozumieć drogę niezaliczoną 

do żadnej kategorii dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, 

pełniącą funkcję dojazdu do gruntów rolnych, stanowiącą zwarty ciąg komunikacyjny 

przebiegający wśród pól i gospodarstw rolnych),  wprowadza się do budżetu gminy 

Zawadzkie zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

na odcinku od ul. 1 Maja w Żędowicach do ul. Opolskiej w Zawadzkiem”. Kwota do 

zabezpieczenia w tegorocznym budżecie obejmuje opracowanie dokumentacji 

projektowej. Wartość zadania wynosi 16 000,00zł.  

2.  W związku ze zmianami w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  należy zaktualizować 

dokumentację projektową, która jest w posiadaniu gminy Zawadzkie (należy podzielić 

na trzy części, tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-

budowlany oraz projekt techniczny). Wprowadzenie zadania umożliwi aktualizację 

projektu oraz złożenie pełnej dokumentacji w celu uzyskania decyzji ZRID. 

Wprowadza się do budżetu gminy zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Opolskiej 

na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem”. Wartość  

wynosi 5 000,00 zł.  

3. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013-2020 w miesiącu grudniu br. na rozbudowę 

dróg gminnych na terenach wiejskich, należy ująć w zadaniach inwestycyjnych zadanie 
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pn. „Rozbudowa ul. Torowej w Kielczy”. Zadanie obejmuje opracowanie Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. Wartość  wynosi 17 500,00 zł.  

4.  W związku z rozeznaniem ofertowym oraz sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego 

należy  zwiększyć wartość zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu 

wokół Hali Sportowej o kwotę 20 000,00 zł. 

Zmiany w przychodach 

W związku z otrzymanymi dodatkowymi dochodami z Ministerstwa Finansów, 

zmniejszone zostaną planowane kredyty o kwotę 2.200.000,00 zł. 

Ad. 2 

Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2021 i 2022 r.  

Szczegółową informację na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2021 r. 

i 2022 r. przedstawiła Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

(informacja w załączeniu).  

Ad. 3 

Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu zimowego. 

Temat omówił Burmistrz Mariusz Stachowski. Zimowe utrzymanie dróg zostanie zlecone ZGK 

ZAW-KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem, obecnie trwają negocjacje cenowe.  

Ad. 4 

Informacja na temat opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi na terenie gminy. 

Szczegółową informację na temat opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi na 

terenie gminy Zawadzkie przedstawił Marek Kutyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zawadzkiem (informacja w załączeniu).  

Ad. 5 

Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Poniższe projekty uchwał omówiła Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa.  

1) 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 

Projekt uchwały został zaopiniowany następująco: 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.  

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

Zawadzkie 

Projekt uchwały został zaopiniowany następująco: 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.  

Ad. 5 

Sprawy różne. 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił radnym projekt uchwały w 

sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w 

Zawadzkiem.  

Po przeprowadzonej dyskusji radni w głosowaniu jawnym (7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”), 

by projekt uchwały wnieść do porządku obrad na najbliższą sesję Rady Miejskiej, a tym samym 

został wypełniony § 42 ust. 1 „Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:…1) grupa 5 lub 

więcej radnych….”  

2) Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił pisma, które 

wpłynęły do Rady Miejskiej: 
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- pismo Burmistrza Zawadzkiego w sprawie nieobecności wybranych radnych na 

posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej; 

- mieszkańca Lublińca w sprawie Planu Urządzenia Lasu,, 

- mieszkańca Zawadzkiego w sprawie remontu ul. Kani i Lublinieckiej (wnioski zostaną 

przekazane do Burmistrza), 

Radni zostali również poinformowani o ruszającej procedurze dotyczącej sprzedaży węgla 

przez gminę oraz o 50 – leciu Gminy Zawadzkie. Z tej okazji Burmistrz Mariusz Stachowski 

zwrócił się do radnych o przedstawienie propozycji w tym zakresie.  

Radna Katarzyna Kanoza zwróciła uwagę na problem braku możliwości powiększenia 

plakatów umieszczanych w aplikacji mobilnej – w odpowiedzi Burmistrz wyjaśnił, że 

informatycy pracują nad tym problemem.  

Poruszony został też temat nieobecności radnych na uroczystościach gminnych.  

Zgodnie z decyzją radnych w miesiącu listopadzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji 

problemowych.  

Ad. 6 

Zakończenie posiedzenia. 

Na tym zakończono posiedzenie komisji wspólnej.  

Protokołowała:      Przewodniczył: 

Joanna Zawadzka      Przewodniczący Rady Miejskiej 

        Dariusz Zajdel  

 
 


