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

26 września 2022 r. uczestniczyło 8 radnych (nieobecni radni Hubert Hatlapa, Paweł Małecki, 

Michał Rytel, Agnieszka Wasik, Katarzyna Zebrala, Katarzyna Kanoza).  

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 29 sierpnia 2022 r.  

II. Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Zawadzkie, funkcja społeczna lasu – 

informacja Nadleśnictwa Zawadzkie.  

III. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.  

IV. Podjęcie 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) zmieniająca uchwałę 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 

5) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

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 zarządzanie 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.       

 

Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Burmistrza Zawadzkiego o wprowadzenie do porządku 

obrad następujących uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r. – wersja z dnia 22 września 2022 r.; 

2) w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę Zawadzkie 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html
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i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości 

cen za te usługi 

3) 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; 

4) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość 

i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa  

5) o zmianie uchwały w sprawie  regulaminu określającego tryb i kryteria 

przyznawania nagród dla nauczycieli. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad sesji ze zmianami: 8 głosów „za”. 

Po zmianach porządek obrad sesji 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 29 sierpnia 2022 r.  

II. Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Zawadzkie, funkcja społeczna lasu – 

informacja Nadleśnictwa Zawadzkie.  

III. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.  

IV. Podjęcie 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) zmieniającą uchwałę 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 

5) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

6) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.  

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 

8) 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; 

9) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość i 

warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa  
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10) o zmianie uchwały w sprawie  regulaminu określającego tryb i kryteria 

przyznawania nagród dla nauczycieli. 

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 zarządzanie 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.       

 

Ad. I  

3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2022 r.  

Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2022 r. został przyjęty jednogłośnie (8 głosów 

„za”). 

Ad. II 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Zawadzkie, funkcja społeczna lasu – informacja 

Nadleśnictwa Zawadzkie.  

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej na sesji był obecny Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański oraz jego zastępca Zbigniew Brzeziński, którzy 

w formie prezentacji przedstawili zebranym informacje dotyczące planu urządzania lasu. Plan 

urządzania lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej, zawierający opis i ocenę lasu oraz 

cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. PUL sporządzany jest na okres 10 lat i 

po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, jest zatwierdzony decyzją Ministerstwa 

Środowiska. Aktualnie Nadleśnictwo Zawadzkie gospodaruje na podstawie PUL od 1 stycznia 

2013 r. Nadleśniczy Grzegorz Furmański przedstawił dalej harmonogram prac urządzeniowych 

nad nowym PUL dla  Nadleśnictwa Zawadzkie na lata 2023-2032 oraz wyjaśnił, że 

zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wprowadzono wytyczne do 

zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów 

Państwowych. Zgodnie z nowymi przepisami przyjęto, że lasy o zwiększonej funkcji 

społecznej to lasy intensywnie użytkowane rekreacyjnie, tereny leśne w bezpośrednim 

sąsiedztwie ośrodków wypoczynkowych oraz lasy uzdrowiskowe. Lasy o zwiększonej funkcji 

społecznej wyznacza Nadleśniczy oraz podczas narady wstępnej do prac urządzeniowych 

zgłaszane są wnioski do akceptacji przez Komisję Założeń Planu. Lasy o zwiększonej funkcji 

społecznej wyznaczono wokół Zawadzkiego, Kolonowskiego i Krupskiego Młyna.  

Ad. III 

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.  

Uchwałę Nr 284/2022 z dnia 26 września 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za 

I półrocze 2022 r. odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowaną przedłożoną przez Burmistrza 

Zawadzkiego informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.  

Ad. IV 

Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał opinię Komisji Wspólnej z dnia 

19.09.2022 r.  

Projekt uchwały na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 19.09.2022 r. został zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”). 

Głosowanie nad uchwałą: 8 głosów „za” (uchwała Nr XLVI/304/22).  

2) w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał opinię Komisji Wspólnej z dnia 

19.09.2022 r.  

Projekt uchwały na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 19.09.2022 r. został zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”). 

Głosowanie nad uchwałą: 8 głosów „za” (uchwała Nr XLVI/305/22).  

3) Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy 

Zawadzkie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał opinię Komisji Wspólnej z dnia 

19.09.2022 r.  

Projekt uchwały na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 19.09.2022 r. 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”.  

Głosowanie nad uchwałą: 8 głosów „za” (uchwała Nr XLVI/306/22), tytuł uchwały o zmianie 

uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Zawadzkie.   

4) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał opinię Komisji Wspólnej z dnia 

19.09.2022 r.  

Projekt uchwały na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 19.09.2022 r. został zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”). 

Głosowanie nad uchwałą: 8 głosów „za” (uchwała Nr XLVI/307/22).  

5) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał opinię Komisji Wspólnej z dnia 

19.09.2022 r.  

Projekt uchwały na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 19.09.2022 r. został zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie (11 głosów „za”). 

Głosowanie nad uchwałą: 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” (uchwała Nr 

XLVI/308/22). 

6) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.  

Projekt uchwały na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 19.09.2022 r. został zaopiniowany 

pozytywnie stosunkiem głosów 9 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  

Skarbnik Gminy Karina Nowak przedstawiła nową wersję projekt uchwały z dnia 22.09.2022 r. 

Głosowanie nad uchwałą: 8 głosów „za” (uchwała Nr XLVI/309/22).  

7) w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę Zawadzkie 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
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i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości 

cen za te usługi 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał opinię Komisji Wspólnej z dnia 

19.09.2022 r.  

Projekt uchwały na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 19.09.2022 r. został zaopiniowany 

pozytywnie stosunkiem głosów 8 „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.  

Głosowanie nad uchwałą: 8 głosów „za” (uchwała Nr XLVI/310/22).  

8) 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 przedstawiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 

Głosowanie nad uchwałą: 8 głosów „za” (uchwała Nr XLVI/311/22).  

9) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz wysokość 

i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa  

Projekt uchwały omówiła Laura Hejzner p.o. Kierownika Referatu Rozwoju i Infrastruktury 

Społecznej.  

Głosowanie nad uchwałą: 8 głosów „za” (uchwała Nr XLVI/312/22).  

10) o zmianie uchwały w sprawie  regulaminu określającego tryb i kryteria 

przyznawania nagród dla nauczycieli 

Projekt uchwały omówiła Laura Hejzner p.o. Kierownika Referatu Rozwoju i Infrastruktury 

Społecznej.  

Głosowanie nad uchwałą: 8 głosów „za” (uchwała Nr XLVI/312/22).  

Ad. V 

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach.  

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach przedstawił Burmistrz Mariusz Stachowski.  

Radna Maria Miszczyk zwróciła uwagę, że na ul. 1 Maja w Żędowicach, od strony ulicy 

Żeromskiego nie doprowadzono drogi po inwestycji do stanu pierwotnego. Burmistrz Mariusz 

Stachowski odpowiedział, że inwestycję realizuje ZAW-KOM i jest on zobowiązany 

odtworzyć drogę po jej zakończeniu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zapytał, czy zachodzi obawa, że trzeba będzie 

odtworzyć więźbę dachową na szkole podstawowej w Zawadzkiem. Burmistrz Mariusz 

Stachowski odpowiedział, że z pewnością z małymi elementami tak.  

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 zarządzanie kryzysowe na wydatki 

związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem. 

Burmistrz Mariusz Stachowski wyjaśnił, że od 12 września br. na hali sportowej nie mieszkają 

uchodźcy z Ukrainy.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zawnioskował, by pod patronatem urzędu 

zorganizować zbiórkę darów dla naszego miasta partnerskiego Czortkowa na Święta Bożego 

Narodzenia.  
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Ad. VIII 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrz Mariusz Stachowski, 

a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.  

Ad. IX 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Odpowiedzi na wnioski z ostatniej sesji odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz 

Zajdel (odpowiedzi zostały udostępnione radnym w chmurze). 

Radny Michał Baryga – zapytał, czy jest możliwość wystąpienia do TAURON w sprawie 

przesunięcia słupów elektrycznych na ul. Andrzeja 1 w Zawadzkiem. 

Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że plan jest taki, że gdybyśmy posiadali środki, 

to można byłoby to zrobić w ramach inwestycji. 

Radny Andrzej Włóczyk zapytał, czy gmina dostała obiecane 2 mln 900 zł,  o których mówią 

media.  

Skarbnik Gminy Karina Nowak odpowiedziała, że gmina nie dostała i nie ma na koncie tych 

pieniędzy. 

Radna Agnieszka Jamrozik – ul. Zacisze w Zawadzkiem – uszkodzona studzienka 

kanalizacyjna (temat ten był wcześniej zgłoszony.  

Ad. X 

Sprawy różne i organizacyjne. 

Radny Michał Baryga podziękował za zainstalowanie luster drogowych na ul. Powstańców Śl. 

w Zawadzkiem.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował, że następna sesja odbędzie się 

w dniu 31.10.2022 r., natomiast posiedzenie komisji wspólnej w dniu 24.10.2022 r.   

Ad. XI 

Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Do Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek. 

Ad. XII  

Zakończenie obrad Sesji. 

Obrady Sesji w dniu 26 września 2022 r. zakończyły się o godz. 17.23. 

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  

 

      

 

 

http://www.zawadzkie.pl/

