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PROTOKÓŁ  NR XLVII/2022 
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Zawadzkie, dnia 17 października 2022 r.   
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu 

17 października 2022 r. uczestniczyło 12 radnych (nieobecni radni Zuzanna Matusek, Hubert 

Hatlapa, Michał Baryga). Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Zawadzkiego.  

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: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia cywilnego 

tytułem zabezpieczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej ZAW-KOM Spółka z o.o. w Zawadzkiem. 

4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.  

5. Podjęcie uchwały 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.  

6. Zamknięcie obrad sesji.  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność posiedzenia do podejmowania decyzji. 

Ad. 2 

Zatwierdzenie porządku obrad 

Porządek obrad sesji w głosowaniu jawnym został zatwierdzony jednogłośnie (12 głosów 

„za”). 

Ad. 3 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia cywilnego tytułem 

zabezpieczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

ZAW-KOM Spółka z o.o. w Zawadzkiem. 

Uzasadnienie do projektu uchwały; 

Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o. o., ul Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie, 

zwany dalej „spółką", reprezentowany przez Prezesa - p. Gabrielę Krawiec-Górzańską, zwrócił 

się z prośbą do Burmistrza Zawadzkiego o poręczenie cywilne planowanego do zaciągnięcia 

kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole. Swoją prośbę spółka uzasadnia 

następująco: ze względu na brak środków finansowych na dalszy zakup węgla, spółka została 

zmuszona do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym, prowadzonym przez Bank 

Spółdzielczy w Zawadzkiem, na kwotę 500.000,00 zł - na zakup 200 ton węgla (celem 

zapewnienia dostarczenia ciepła do gospodarstw domowych oraz odbiorców wrażliwych do 

dnia 11.11.2022 r.). Kwotę w wysokości 3.500.000,00 zł na zakup pozostałej części miału, 

spółka zamierza uzyskać zaciągając kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Opole. Aby 

otrzymać kredyt w takiej wysokości, niezbędne jest uzyskanie poręczenia cywilnego gminy 

Zawadzkie wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, celem zabezpieczenia 

ewentualnych zobowiązań spółki. Tym samym, gmina Zawadzkie poręczy przyszłe, 

ewentualne roszczenia BGK za niespłacone raty kapitałowe, odsetki, bądź inne, wynikające z 

https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html
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umowy kredytu należności. Odestki od kredytu to kwota około 240.000,00 zł ~ 300.000,00 zł 

(w razie konieczności spłaty dodatkowych kosztów należy odpowiednio zwiększyć wysokość 

poręczenia). Obecna, trudna do przewidzenia sytuacja wymusza na spółce konkretne działania. 

Spółka wyraża uzasadnione obawy, iż wprowadzenie odpowiednich uchwał  zabezpieczających 

środki finansowe w ramach planowanego poręczenia na sesji Rady Miejskiej dopiero w dniu 

31.10.2022 r., może skutkować trudnymi do przewidzenia konsekwencjami, w tym brakiem 

możliwości zakupu miału i zabezpieczenia mieszkańców gminy w ciepło na okres jesienno-

zimowy. Spółka obecnie nie posiada środków finansowych, aby zamówić opał na cały sezon 

grzewczy. Zaciągnięcie kredytu w BGK pozwoli na realizację zadania własnego gminy. Spółka 

przeprowadziła analizę porównawczą dwóch banków poprzez weryfikację opłat związanych z 

uruchomieniem kredytu oraz oprocentowania kredytu wraz z odsetkami. Bank Gospodarstwa 

Krajowego proponuje lepsze warunki. Na podstawie informacji uzyskanych ze spółki, spłata 

zobowiązania finansowego z tytułu zaciągniętego kredytu ma nastąpić ze środków uzyskanych 

od odbiorców w ramach opłat za ciepło. Nadto, spółka potwierdza, iż na bieżąco spłaca 

zobowiązania finansowe z tytułu innych posiadanych kredytów i pożyczek. Jednocześnie 

zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby spłacać terminowo uzyskany kredyt na zakup miału.  

W przypadku jednak, gdy spółka będzie zalegać ze spłatą rat kapitałowych, odsetek, bądź 

innych należności, gmina Zawadzkie zostanie obciążona wszystkimi kosztami oraz ubocznymi 

roszczeniami i przejmie na siebie dług spółki, jako poręczyciel.  

Mając na uwadze powyższe, stwierdza się, iż w celu realizacji zadań własnych gminy, 

scedowanych na spółkę, zasadnym jest, aby ze strony gminy zapewnić możliwość uzyskania 

kredytu. Poręczenie cywilne jest warunkiem uruchomienia wypłaty środków z kredytu.  

Głos w tej sprawie zabrał Burmistrz Mariusz Stachowski oraz Prezes ZGK ZAW-KOM 

Gabriela Krawiec-Górzańska.  

Głosowanie imienne: 12 głosów „za” (uchwała nr XVLII/314/22) 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.  

Projekt uchwały budżetowej omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.  

Do uchwały budżetowej wprowadzono upoważnienie dla Burmistrza do udzielania w roku 

budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.800.000 zł. Ponadto zmieniono dochody 

bieżące – decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja celowa na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – kwota 32.514,16 zł, 

gmina otrzymała dodatek węglowy w wysokości 3.623.040 zł oraz została zwiększona dotacja 

w zakresie środków7. przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego.  

Głosowanie imienne: 12 głosów „za” (uchwała Nr XVLII/315/22).  

Ad. 5 

Podjęcie uchwały 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 omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. Zmian dokonano zgodnie ze 

zmianami w budżecie gminy.  

Głosowanie imienne: 12 głosów „za” (uchwała Nr XVLII/316/22).  

Ad. 6 

Zamknięcie obrad sesji.  

Obrady Sesji w dniu 17 października 2022 r. zakończyły się o godz. 15.30 

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

 

 

http://www.zawadzkie.pl/
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Protokołowała:              Sekretarz obrad:                             Przewodniczył:  

Inspektor ds. BRM               Andrzej Włóczyk                     Przewodniczący  Rady Miejskiej 

Joanna Zawadzka                                                                                   Dariusz Zajdel  

 

 

 


