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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 21 listopada 2022 r. 

 

Obecni: wg załączonej listy obecności 

Nieobecni radni: Michał Rytel, Michał Baryga. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Analiza wydatków na promocję gminy w latach 2021 i 2022.  

3. Działania związane z rozwojem przedsiębiorczości na terenie gminy.  

4. Zaopiniowanie projektów 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. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

Zgodnie z pismem Burmistrza Zawadzkiego do porządku posiedzenia komisji wspólnej 

włączono zaopiniowanie następujących uchwał: 

- o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r., 

- w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 

Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć”. 

Po zmianach porządek posiedzenia komisji wspólnej jest następujący: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Analiza wydatków na promocję gminy w latach 2021 i 2022.  

3. Działania związane z rozwojem przedsiębiorczości na terenie gminy.  

4. Zaopiniowanie projektów 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”. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

Ad. 1 

Posiedzenie komisji wspólnej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który 

na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia do podejmowania decyzji. 

Ad. 2 

W tej części posiedzenie komisji wspólnej prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetowo-

Gospodarczej Katarzyna Kanoza.   

Analiza wydatków na promocję gminy w latach 2021 i 2022.  
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Radni otrzymali w formie pisemnej szeroką informację na temat wydatków na promocję gminy.  

Dodatkowo temat omówiła Sabina Skrabania z Referatu Rozwoju i Infrastruktury Społecznej.  

Ad. 3 

Działania związane z rozwojem przedsiębiorczości na terenie gminy.  

Temat ten omówił Burmistrz Mariusz Stachowski. 

Ad. 4 

Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,15 zł od 1 m2 powierzchni – bez 

zmian, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni – bez zmian, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,60 zł od 1m2 powierzchni – bez 

zmian, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 

zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 

okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

- 3,81 zł od 1m2 powierzchni – bez zmian; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,98 zł od 1m2 powierzchni użytkowej 

Wniosek radnego Pawła Małeckiego, by podwyżka była o 1 zł, a nie jak jest w projekcie o 2 

zł za m2 – 1 głos „za”, 8 głosów „przeciw”. 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 27,00 zł od 

1m2 powierzchni użytkowej – bez zmian, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym - 13,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej – bez zmian, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od 1m2 powierzchni 

użytkowej – bez zmian, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 9,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej – 

bez zmian; 

3) od budowli lub ich części: 

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1% ich wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – nowa 

wartość stawki po głosowaniach, 
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Po przeprowadzonej dyskusji z udziałem radnych: propozycja stawki radnej Marii Miszczyk 

(Radna zaproponowała stawkę 0,9% - za głosowało 3 radnych, 4 radnych przeciw), Prezesa 

ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. Gabrieli Krawiec-Górzańskiej (Pani Prezes zaproponowała stawkę 

0,8%, jednak 9 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosowania) oraz Burmistrza 

Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego, (radni przegłosowali propozycję Burmistrza zmiany 

stawki na 1% - 8 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”).  

b) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych – bez zmian. 

Głosowanie nad projektem uchwały w całości ze stawkami zaproponowanymi w projekcie 

uchwały: 3 głosy za, 7 głosów wstrzymujących się”.  

Projekt uchwały ze zmianą zaproponowaną przez Burmistrza (1%) został zaopiniowany 

pozytywnie stosunkiem głosów 8 „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.  

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

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

3)  w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023 

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

4)  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Zawadzkie 

Projekt tej uchwały przedstawiła i szczegółowo omówiła architekt Renata Klimek oraz Beata 

Karlińska zajmująca się zagospodarowaniem przestrzennym w Urzędzie Miejskim.   

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

5) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r. 

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

6) w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć” 

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

Ad. 5 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował, że na sesji grudniowej zostanie 

przyjęty plan sesji na 2023 r., sprawozdanie z działalności komisji oraz plan pracy komisji na 

2023, w związku z czym poprosił przewodniczących komisji o przygotowanie odpowiednich 

dokumentów.  

Burmistrz Mariusz Stachowski poinformował o wprowadzeniu w urzędzie planu oszczędności, 

do 30 listopada br. można składać propozycje w tym zakresie.  

Ad. 6 

Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono posiedzenie komisji wspólnej.  

Protokołowała:      Przewodniczył: 

Joanna Zawadzka      Przewodniczący Rady Miejskiej 

        Dariusz Zajdel  


