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PROTOKÓŁ  NR XLIX/2022 

Z SESJI  
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Zawadzkie, dnia 28 listopada 2022 r.   
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu 

28 listopada 2022 r. uczestniczyło 14 radnych (nieobecna radna Agnieszka Wasik).   

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 31 października 2022 r.    

II. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

2)  sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030; 

3)  w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023; 

4)  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Zawadzkie; 

III. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 

oraz poniesionych nakładach.  

IV. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie. 

V. Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 

na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.  

VI. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

VII. Interpelacje i zapytania radnych. 

VIII. Sprawy różne i organizacyjne. 

IX. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

X. Zakończenie obrad Sesji.       

Do Rady Miejskiej wpłynęły pisma Burmistrza Zawadzkiego o wprowadzenie do porządku 

obrad następujących uchwał: 

Pismo z dnia 17 listopada 2022 r. (Nr OS.0006.10.2022) 

1) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.; 

2) w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć”; 

Pismo z dnia 24 listopada 2022 r. (Nr OS.0006.10.2022) 

3) o zmianie uchwały Nr XXX252/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 

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

lata 2022-2031 

oraz o wycofanie projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r. z dnia 

17 listopada 2022 r., a wprowadzenie projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 

2022 r. z dnia 24 listopada 2022 r.  

Do porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zaproponował dodać 

jeszcze punkt „Informacja na temat termomodernizacji gminnych budynków”. 

Radny Michał Rytel zgłosił wniosek o zmianę kolejności obrad sesji, tj. punkt Interpelacje 

i interpelacje radnych omówić jako pkt II. 

https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html
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W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 5 radnych było przeciw.  

Następnie został przegłosowany punkt dotyczący przyjęcia porządku obrad sesji ze zmianami 

– za głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosy, 1 radny był przeciw. 

Po głosowaniu porządek obrad sesji przedstawiał się następująco: 

I.  Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Przyjęcie porządku obrad Sesji. 

3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 października 2022 r.    

II. Interpelacje i zapytania radnych.  

III. Informacja na temat stanu termomodernizacji gminnych budynków.  

IV. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

2) sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 

3) w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023 

4) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Zawadzkie 

5) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r. 

6) w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć” 

7) 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. 

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. Sprawy różne i organizacyjne. 

X. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

XI. Zakończenie obrad Sesji.       

3)Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 października 2022 r.  

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty 

jednogłośnie (14 głosów „za”).   

Ad. II 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady 

Miejskiej: 

- pismo  Caritas Diecezji Opolskiej w sprawie dotacji do Stacji Caritas w Żędowicach, 

- pismo przedsiębiorcy z terenu Gminy Andrzeja Mudraka w sprawie podwyższenia stawek za 

wywóz i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 

- odpowiedź radnych Andrzeja Kotylaka i Katarzyny Zebrala w sprawie uczestnictwa 

w zebraniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 

- pismo Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie rewitalizacji. 

- odpowiedzi na wnioski z ostatniej sesji Rady Miejskiej. 
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Radny Józef Romberg – zapytał, czy na ul. Mickiewicza w Zawadzkiem ubytki zostaną 

uzupełnione. Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że zostanie zakupiony tłuczeń 

i ubytki będą uzupełnione.  

Radny Michał Rytel zawnioskował, by głosowania przeprowadzać jawnie, chodzi o to, żeby 

w czasie głosowania był widoczny sposób głosownia poszczególnych radnych - 

(przeprowadzono głosowanie próbne w celu wizualizacji tego wniosku). 

Pop przeprowadzonej dyskusji odbyło się głosowanie.  

Głosowanie nad wnioskiem radnego Michała Rytla: 6 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 2 głosy 

„wstrzymujące się”. Wniosek nie został przyjęty. 

Radny Andrzej Włóczyk zgłosił wniosek o udostępnienie protokołu głosowania na życzenie 

radnego po przeprowadzonym głosowaniu – za przyjęciem tego wniosku głosowało 8 radnych, 

6 radnych było przeciw.  

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek grupy radnych Michała Rytla, Pawła 

Małeckiego, Katarzyny Kanozy, Katarzyny Zebrala, Jerzego Stasza, Zuzanny Matusek, 

Michała Barygi, Huberta Hatlapa – o przygotowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie diet dla radnych o zmianę terminu wejścia w życie tej uchwały – uchwała 

obowiązywałaby od nowej kadencji. W tym temacie radni przeprowadzili długą dyskusję 

argumentując za, jak i przeciw. Ostatecznie wniosek został przyjęty stosunkiem głosów 8 „za”, 

przy 6 głosach „przeciw”. 

Ad. III 

Informacja na temat stanu termomodernizacji gminnych budynków.  

Informację na temat stanu termomodernizacji gminnych budynków przedstawił w formie 

prezentacji Prezes Zarządu firmy projektowej DASTORE Sp. z o.o. Marcinowi Domagała. 

Uwaga radnego Piotra Małeckiego - przy termomodernizacji budynku Centrum Wiejskiej 

Kultury w Kielczy należy wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

Ad. IV 

Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

 W pkt 3 a) radni przegłosowali propozycję Burmistrza 1% - 8 głosów „za”, 1 głos 

„wstrzymujący się”. Pozostałe stawki bez zmian.  

W sprawie uchwały zabrała również głos Skarbnik Gminy Karina Nowak. 

Głosowanie nad uchwałą z autopoprawką dot. 1% w paragrafie 1 pkt 3a: 13 głosów „za”, 1 głos 

„wstrzymujący się” (uchwała Nr XLIX/323/22). 

2) sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (8 głosów „za”).  

Głosowanie nad uchwałą: 14 głosów „za” (uchwała Nr XLIX/324/22).  

3) w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (8 głosów „za”).  

Głosowanie nad uchwałą: 14 głosów „za” (uchwała Nr XLIX/325/22).  

4) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Zawadzkie 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (8 głosów „za”).  

Głosowanie nad uchwałą: 14 głosów „za” (uchwała Nr XLIX/326/22).  

5) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r. 
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Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (8 głosów „za”).  

Głosowanie nad uchwałą: 14 głosów „za” (uchwała Nr XLIX/327/22).  

6) w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć” 

Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. 

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (8 głosów „za”). Głosowanie 

nad uchwałą: 14 głosów „za” (uchwała Nr XLIX/328/22).  

7) 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. Głosowanie nad uchwałą: 

14 głosów „za” (uchwała Nr XLIX/329/22).  

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. 

Ad. VI 

Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie. 

Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie przedstawił 

Burmistrz Mariusz Stachowski. 

Ad. VII 

Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki 

związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.  

Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki 

związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem przedstawił Burmistrz Mariusz 

Stachowski. 

Ad. VIII 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. 

Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, w tym 

przedstawił prezentację na temat podpisania umowy na remont drogi wojewódzkiej nr 901. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który poinformował 

zebranych o swojej międzysesyjnej działalności.   

Ad. IX 

Sprawy różne i organizacyjne. 

Następna sesja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 r., natomiast posiedzenie komisji wspólnej 

w dniu 12 grudnia 2022 r.  

Ad. X 

Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Wnioski, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków zostały przegłosowane w pkt II.  

Ad. XI 

Zakończenie obrad Sesji. 

Obrady Sesji w dniu 28 listopada 2022 r. zakończyły się o godz. 17.30.  

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/

