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

31 października 2022 r. uczestniczyło 11 radnych (nieobecni radni Zuzanna Matusek, Michał 

Baryga, Katarzyna Zebrala, Michał Rytel).  

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 26 września 2022 r.  

4) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 17 października 2022 r.   

II. Podjęcie 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.  

III. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych. 

IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 

2021/2022.  

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 pisma Burmistrza Zawadzkiego o wprowadzenie do porządku 

obrad następujących uchwał: 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.; 

2) 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; 

3) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy 

obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz 

rodziców 

https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił wniosek na podstawie §42 ust. 1 

Statutu Gminy Zawadzkie przyjętego uchwałą Nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie 

z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 27 grudnia 2012 r. poz. 1968) o włączenie do porządku 

obrad sesji w dniu 31 października 2022 r. projektu uchwały w sprawie diet oraz zwrotu 

kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem.  

 Projekt przedmiotowej uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji wspólnej 

w dniu 24 października 2022 r. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 

7 radnych: 

1) Agnieszka Jamrozik 

2) Andrzej Kotylak 

3) Paweł Małecki 

4) Maria Miszczyk 

5) Jerzy Stasz 

6) Agnieszka Wasik 

7) Andrzej Włóczyk  

Głosowanie nad porządkiem obrad sesji z przedstawionymi zmianami: 10 głosów „za”.  

Porządek obrad sesji po zmianach: 

I. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad Sesji. 

3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 września 2022 r.  

4) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 17 października 2022 r.   

II. Informacja o  realizacji ociepleń budynków gminy Zawadzkie.  

III. Podjęcie 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; 

3) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.  

4) o zmianie uchwały Nr XXXV/252/22 Rady Miejskiej w  Zawadzkiem z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2022-2031; 

5) w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem; 

6) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy 

obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz 

rodziców.  

IV. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych. 

V. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 

2021/2022.  

VI. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach.  

VII. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie. 

VIII. Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 

na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.  
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IX. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

X. Interpelacje i zapytania radnych. 

XI. Sprawy różne i organizacyjne 

Przed realizacją pkt I 3), 4) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel głos oddał 

Prezesowi zarządu firmy projektowej DASTORE Sp. z o.o. Marcinowi Domagała, który 

przedstawił w formie prezentacji informację na temat stanu zaawansowania termomodernizacji 

obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie (dot. ad. II): 

1) Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkiem – zgłoszenie robót/projekt 

techniczny; 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem – projekt 

techniczny/uzgodnienia; 

3) Przedszkole Publiczne w Żędowicach – inwentaryzacja/projekt techniczny; 

4) Przedszkole Publiczne Nr 2 z oddziałem integracyjnym – 

inwentaryzacja/projekt techniczny’ 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczy – wizja lokalna; 

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy – inwentaryzacja/projekt techniczny; 

7) Wiejskie Centrum Kultury w Kielczy – inwentaryzacja; 

8) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem – wizja lokalna; 
9) Urząd Miejski w Zawadzkiem – inwentaryzacja 

Ad. I  

3)Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 września 2022 r.  

Protokół z sesji z dnia 26 września 2022 r. w głosowaniu jawnym został przyjęty 10 głosami 

„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  

4)Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 17 października 2022 r.   

Protokół z sesji z dnia 17 października 2022 r. w głosowaniu jawnym został przyjęty 11 głosami 

„za”.   

Ad. III 

Podjęcie 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 

- na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 24 października 2022 r. projekt 

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

się” 

Glosowanie jawne: 10 głosów „za”, 1 głos „przeciw” (uchwała Nr XLVIII/317/22)  

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

Zawadzkie 

      - na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu 24 października 2022 r. projekt  

      uchwały został zaopiniowany następująco: 7 głosów „za”, 1 głos  

      „wstrzymujący się” 

Głosowanie jawne: 10 głosów „za”, 1 głos „przeciw” (uchwała Nr XLVIII/318/22). 

3) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.  

Skarbnik Gminy Karina Nowak przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały 

budżetowej na 2022 r. – wersja przedłożona radnym z dnia 31 października 2022 r.  

Głosowanie jawne: 11 głosów „za” (uchwała Nr XLVIII/319/22).  
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4) o zmianie uchwały Nr XXXV/252/22 Rady Miejskiej w  Zawadzkiem z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2022-2031 

Skarbnik Gminy Karina Nowak omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.  

Głosowanie jawne: 11 głosów „za” (uchwała Nr XLVIII/320/22).  

5) w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem 

W dyskusji nad tym tematem udział wzięli radni: Hubert Hatlapa, Maria Miszczyk, Paweł 

Małecki, Katarzyna Kanoza. 

Głosowanie jawne: 6 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” (uchwała Nr XLVIII/321/22). 

6) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy 

obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz 

rodziców 

Projekt uchwały omówiła Sabina Skrabania zajmująca stanowisko ds. oświaty i wychowania. 

Głosowanie jawne: 10 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” (uchwała Nr XLVIII/322/22).  

Ad. IV 

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych. 

Do Rady Miejskiej wpłynęła informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych: 

- Wojewody Opolskiego, 

- Burmistrza Zawadzkiego, 

- Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

Ad. V 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2021/2022.  

Na temat realizacji zadań oświatowych w gminie mówił Burmistrz Mariusz Stachowski. 

Informacja została udostępniona radnym we wcześniejszym terminie.  

Ad. VI 

Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych 

nakładach. 

Realizację zadań inwestycyjnych  i remontowych oraz poniesionych nakładach omówił 

Burmistrz Mariusz Stachowski.   

Ad. VII 

Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie. 

Informację omówił Burmistrz Mariusz Stachowski.  

Ad. VIII 

Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki 

związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.  

Informację omówił Burmistrz Mariusz Stachowski.  

Ad. IX 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

Sprawozdania ze swojej działalności przedstawili kolejno Burmistrz Mariusz Stachowski, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 

Maria Miszczyk.  

Ad. X i XI 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Sprawy różne i organizacyjne 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił: 

- odpowiedzi na wnioski z sesji z dnia 26.09.2022 r., 

- pismo Burmistrza Zawadzkiego dotyczące zbiórki darów dla Ukrainy, 
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- pismo Przewodniczącej Społecznej Komisji Mieszkaniowej w sprawie udziału radnych 

w posiedzeniach tej komisji, 

- informację na temat sesji Rady Powiatu Strzeleckiego, 

- pismo mieszkańca Lublińca w sprawie Planu Urządzenia Lasu, 

- wniosek Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych Hutnik w Zawadzkiem w sprawie 

dotacji na remont pokrycia dachowego budynku świetlicy, 

- wnioski mieszkańca zawadzkiego w sprawie remontu drogi ul. Lublinieckiej, ul. Kani, 

przejazdu kolejowego przy ul. Miarki w Zawadzkiem, 

- zaproszenie na warsztaty dotyczące naboru przedsięwzięć do programu rewitalizacji dla 

gminy Zawadzkie na lata 2023-2030. 

W tym punkcie radny Andrzej Kotylak zapytał o zapasy opału w kotłowni. Na pytanie 

odpowiedział Burmistrz Mariusz Stachowski, że do 17 listopada br. zapasy są, obecnie trwają 

negocjacje, spraw jest rozwojowa.  

Radny Józef Romberg poruszył następujące tematy: 

- mieszkańcy ul. Mickiewicza w Zawadzkiem wnioskują o frezowiny z ul. 1 Maja, 

- kiedy ruszy inwestycja remont drogi nr 901. 

Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że frezowiny zostaną dostarczone, w listopadzie 

ma być podpisana umowa na remont drogi nr 901. 

Radna Agnieszka Jamrozik - zwróciła uwagę na nieporządek obok kontenera na używaną 

odzież - kontener przy skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Lublinieckiej w Zawadzkiem. 

Ad. XII 

Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Do protokołu Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek. 

Ad. XIII 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel udzielił głosu radnemu Powiatu 

Strzeleckiego Kazmierzowi Kubalowi, który zwrócił się do Burmistrza z prośbą 

o dokładniejsze informacje skierowane do społeczeństwa w sprawie  dofinansowania i zakupu 

węgla, ekogroszku, itp. oraz z prośbą o zastanowienie się, by na ul. Kolejowej w Zawadzkiem 

(ze względów bezpieczeństwa) wprowadzić zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony 

Następnie głos zabrał mieszkaniec Zawadzkiego Norbert Czapla (cyt.):  

„Dziś na tej sesji chciałbym poruszyć kwestię bezpieczeństwa na drogach gminnych 

w Zawadzkiem, w Zawadzkiem na drogach, z których najczęściej jestem zmuszony korzystać, 

korzystają także mieszkańcy tych dróg, korzystają także dzieci idące, jadące na rowerach, 

hulajnogach, deskorolkach/zwrotkach, korzystają także osoby starsze, osoby poruszające się na 

wózkach inwalidzkich i balkonikach, jak również osoby niewidome i niedowidzące. Na tych 

gminnych drogach moim zdaniem muszą być poczynione zmiany, zmiany dotyczące 

organizacji ruchu, zmiany polegające na jednych, na ograniczeniu szybkości jazdy, a na 

drugich, wyłączenia z ruchu dla pojazdów samochodowych za wyjątkiem zmotoryzowanych 

mieszkańców, jak również pojazdów rowerowych. Według moich długoletnich analiz 

i doświadczeń, ulice, drogi gminne, na których, moim skromnym zdaniem należałoby 

wprowadzić, wprowadzić po ich gruntownych remontach, modernizacjach na miarę 

dwudziestego pierwszego wieku, ze wszystkimi wymaganiami dla osób 

z niepełnosprawnościami ruchowymi, to jest poruszających się przy pomocy wózków 

inwalidzkich, skuterków inwalidzkich, o balkonikach i laskach, jak również osób niewidomych 

i niedowidzących, a więc, zamontować na jezdni, jedna z moich sugestii, jednak nie muszą to 

być ograniczniki szybkości, ponieważ ograniczniki szybkości, to utrudnienia dla wózków 

inwalidzkich, raczej jestem za tym, żeby wprowadzić ograniczenia szybkości, ograniczenia do 

30 kilometrów na godzinę przy pomocy znaku zakazu.  Zmiany te, można byłoby wprowadzić 

przy planowanych i obecnych remontach, przebudowach, modernizacjach tych ulic, dróg 

gminnych z myślą o poprawie bezpieczeństwa wraz z dostosowaniami dla osób poruszających 
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się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy balkoników, niewidomych i niedowidzących. Ulice, 

drogi gminne, na których to wszystko, o czym wspomniałem musiałoby być wprowadzone, 

zrobione, to: 1 Maja, ulica, Kani, ulica, Sienkiewicza, ulica, Lawendowa, ulica, Moniuszki, i 

Szaflika, jak również, ulica Mickiewicza...Na tych, wymienionych ulicach, drogach gminnych 

nie było żadnych remontów mających na celu poprawę komfortu z tytułu używalności i 

bezpieczeństwa użytkowników, nie było od przeszło pięciu dekad.  A jeśli, były jakieś remonty, 

remonty, które trudno nazwać remontami, a raczej, trzeba to nazwać klajstrowanie, kładzenie 

łat, łata na łata a na tą łatę jeszcze jedną łatę, gorzej niż w średniowieczu!!! Nawet w czasach 

imperium Rzymskiego były szersze, uwaga, brukowane drogi, drogi z których przez setki lat 

korzystali ludzie, korzystało wojsko, a te brukowane rzymskie drogi były tak szerokie, że, gdy 

mijały się dwie kolumny wojska, wojska z pełnym ekwipunkiem, i z ówczesnym uzbrojeniem, 

to przechodziły swobodnie obok siebie, niczym nie hacząc o siebie wzajemnie... A szerokość 

dróg, dróg brukowanych z czasów imperium Rzymskiego wynosiła, obowiązkowo, siedem 

metrów. Takiej szerokości w Polsce a tym bardziej w całej gminie nie posiada żadna gminna 

droga, nawet droga wojewódzka dziewięćset jeden. Teraz chciałbym poruszyć temat 

bezpieczeństwa na ulicy Kolejowej, drogi gminnej. Na tej drodze gminnej, ulicy Kolejowej 

poruszają się zarówno piesi, rowerzyści, pojazdy samochodowe, na tej drodze prowadzone są 

dzieci do przedszkola, żłobka, z tej ulicy korzysta młodzież szkolna ucząca się w liceum, w 

drodze do szkoły ze stacji kolejowej, bądź z przystanku autobusowego do liceum i z powrotem 

na stację kolejową i przystanek autobusowy. Z tej drogi gminnej, z ulicy Kolejowej korzystają 

osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, na rowerach trójkołowych 

i zwykłych, przy pomocy balkoników, jest to droga dojazdowa do posterunku Policji. Ta ulica, 

ulica Kolejowa, droga w środku miasta, moim zdaniem nie spełnia żadnych wymogów 

bezpieczeństwa, nie wspominając o wszelkich dostosowaniach dla osób niepełnosprawnych.  

Aby spełnić bynajmniej, te, naj, naj bardziej, najpodstawowsze wymogi bezpieczeństwa, jak 

również podstawowe wymogi dostosowań względem osób niepełnosprawnych gmina, 

samorząd powinien postarać się, o wyłączenie ulicy Kolejowej, drogi gminnej z ruchu dla 

pojazdów samochodowych z pominięciem mieszkańców, policji, służb ratunkowych 

i w nagłych wypadków, lub awarii na drodze wojewódzkiej dziewięćset jeden. Gdyż droga ta, 

droga gminna, ulica Kolejowa, w obecnym stanie, nie spełnia żadnych norm, norm 

budowlanych, norm drogowych, ani norm dostosowawczych względem osób 

niepełnosprawnych. Pozwolę sobie na przypomnienie, teraz, podczas tej sesji, panu 

przewodniczącemu i radzie, a także panu burmistrzowi, jak również pracownikom DIF-u, że 

napisałem pisma opatrzone zdjęciami na e-mail. Pierwsze pismo, to prośba o zarezerwowanie 

środków w przyszło rocznym budżecie na stworzenie porządnej drogi dojazdowej dla 

mieszkańców ulicy Lublinieckiej do posesji z numerami od jedenaście do trzynaście. Drugie 

pismo dotyczyło ulic Kani i Sienkiewicza, a konkretnie o ich dziurawej nawierzchni, muszę 

przyznać, że jestem mile zaskoczony, że tak szybko zostały zaklejone owe dziury. Brawo! 

Okazuje się, że jak się chce, to wszystko można... Prawda? Trzecie pismo, które dotyczyło 

studzienek deszczowych na ulicy Sienkiewicza, które wszystkie, podczas generalnego remontu 

należałoby zrobić prawidłowo według dokumentacji, wszystkie należałoby zrobić na nowo... 

Jednak najbardziej przykuła moją uwagę tamtejsza studzienka, naprzeciwko posesji numer 29, 

w tym miejscu, na ulicy Sienkiewicza jest najbardziej zapadnięta studzienka o głębokości 

ponad dwadzieścia centymetrów i długości ponad dziewięćdziesiąt centymetrów. Tam może 

dojść do poważnego w skutkach wypadku.  Do tego pisma dołączyłem materiał zdjęciowy na 

e-mail...I, wreszcie czwarte pismo, które dotyczy przejazdu kolejowego na ulicy Karola Miarki, 

do pisma dołączyłem stosowny materiał zdjęciowy. Także na e-mailu. Pozwolę sobie dodać, 

powiedzieć, napisać, na te cztery pisma, w tym tylko miesiącu, w Październiku, że najlepszą 

odpowiedzą, reakcją, zadośćuczynieniem, będzie możliwie w jak najkrótszym terminie, czasie, 

zawinięcie rękawów i zabezpieczenie, doprowadzenie do należytego, bezpiecznego stanu 
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opisywanych dróg, aby wszyscy ich użytkownicy byli bezpieczni, i żeby drogi gminne były 

dostępne i dostosowane dla wszystkich, mam tu na myśli sprawnych, jak i osoby 

niepełnosprawne, i pamiętać należy, że sprawność, młodość i zdrowie nie są dane na stałe...  

A o tym, nie tylko w Zawadzkiem, w gminie, w powiecie, w województwie, i w całej Polsce 

się najczęściej i najwięcej zapomina, zapomina się o czymś tak oczywistym, jak powszechna 

dostępność do wszystkich obiektów użyteczności publicznych, bo, gdy jej brak, tam brak 

demokracji, tolerancji, integracji, tam jest notoryczne łamane prawo osób niepełnosprawnych, 

prawo, które wchodzi w skład praw człowieka, tam jest łamana Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej, Konwencji O En Zet Praw Osób Niepełnosprawnych, jak również prawo budowlane... 

O tym samorząd musi pamiętać jak modlitwa Ojce Nasz, jak dziesięć przykazań... 

Pragnę poinformować państwa, że na podstawie Konstytucji RP, w artykule trzydziestym. 

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka 

i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 

publicznych. Dotyczy to również osób niepełnosprawnych. W artykule trzydziestu-pierwszym. 

Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności 

i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.  

W artykule trzydziestu-drugim. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do 

równego traktowania przez władze publiczne. W artykule czterdziestu-siódmym. Każdy ma 

prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do 

decydowania o swoim życiu osobistym. W artykule pięćdziesięciu-czwartym. Każdemu 

zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania 

informacji. W artykule sześćdziesiątym. Obywatele polscy korzystający z pełni praw 

publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. A także na 

podstawie Konwencji ONZ, w której między innymi czytamy: Konwencja ma przyczynić się 

do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im rzeczywistego 

korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności. Rząd Polski podpisał ją 

dwudziestego marca dwa tysiące siódmego roku, natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę 

miała miejsce szóstego września dwa tysiące dwunastego roku.  Polska zobowiązana jest do 

wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia 

osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw. Powszechna dostępność do wszystkich 

obiektów użyteczności publicznej dla Osób Niepełnosprawnych, i tam są notoryczne łamane 

prawa Osób Niepełnosprawnych, prawo, które wchodzi w skład praw człowieka, tam jest 

łamana konstytucja, Konwencja O En Zet o Prawach Osób Niepełnosprawnych, jak i prawo 

budowlane...  Dziękuję!   Dziękuję za cierpliwe wysłuchanie, i mam skromną nadzieję, że 

wszystkim samorządowcom, i urzędnikom Urzędu Miejsko-Gminnego w Zawadzkiem leży na 

sercu i zależy na bezpieczeństwie wszystkich mieszkańców, w tym mieszkańców szczególnej 

troski, osób starszych i niepełnosprawnych. Mam też nadzieję, że szanowna rada, pan 

burmistrz, razem z panem przewodniczącym poczyni stosowne działania, działania na rzecz 

bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, tym osób niepełnosprawnych...”.  

Ad. XIII 

Zamknięcie obrad sesji.  

Obrady Sesji w dniu 31 października 2022 r. zakończyły się o godz. 17.16. 

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