PROTOKÓŁ NR XXIV/2020
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 21 grudnia 2020 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło
13 radnych (nieobecna radna Agnieszka Wasik, radna Zuzanna Matusek).
Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość- zdalny tryb
obradowania (na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) . Dyskusja i głosowanie odbyły się poprzez
system informatyczny.
Obrady były transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który
na początku sesji odczytał klauzulę informacyjną 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,
natomiast zapytania, wnioski, opinie można było składać elektronicznie na adres
sekretariat@zawadzkie.pl lub korespondencyjnie poprzez złożenie w skrzynce znajdującej
się przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13.
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 2 listopada 2020 r.
II.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
III.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.;
2) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029;
3) w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury w gminie Zawadzkie na lata
2021-2026;
4) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zawadzkie;
5) w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r.
IV.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
V.
Interpelacje i zapytania radnych.
VI.
Sprawy różne i organizacyjne.
VII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
VIII. Zakończenie obrad Sesji.
2) Przyjęcie porządku obrad sesji.
Na wniosek Burmistrza (pisma Nr OS.0006.11.2020) do porządku obrad sesji włączono
następujące projekty uchwał:
- w sprawie metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
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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 2 listopada 2020 r.
II.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
III.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.;
2) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029;
3) w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury w gminie Zawadzkie na lata
2021-2026;
4) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zawadzkie;
5) w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r.;
6) w sprawie metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
IV.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
V.
Interpelacje i zapytania radnych.
VI.
Sprawy różne i organizacyjne.
VII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
VIII. Zakończenie obrad Sesji.
3)Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2020 r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2020 r. został przyjęty jednogłośnie
(12 głosów „za”, nieobecny w czasie głosowania radny Andrzej Kotylak).
Ad. II
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych
nakładach.
Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił radnym informację sprawozdanie z postępu
realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
Ad. III
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.
Do Rady Miejskiej wpłynęły pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- uchwała Nr 482/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z
dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na
2021 r.,
- uchwała Nr 483/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zawadzkie na 2021 r.
Szczegóły autopoprawek, jakie wniósł Burmistrz omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.
Zmiany w uchwale budżetowej:
- w § 6 wykreśla się „oraz emitowanych papierów wartościowych”,
- w § 7 pkt 2 wykreśla się „oraz emisji papierów wartościowych”,
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- w projekcie budżetu nie ma zaplanowanych emisji papierów wartościowych, dlatego
zasadne jest wykreślenie tej części.
Zmiany w wydatkach majątkowych:
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kielczy – zmniejszenie 500.000,00 zł. Po
zmianach planowana wartość zadania wynosi 800.000,00 zł. Zmniejszenie podyktowane jest
zmianą parametrów drogi.
- termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności
energetycznej – zwiększenie 500.000,00, po zmianach planowana wartość zadania wynosi
1.920.000,00 zł. Zwiększenie środków na w/w inwestycję jest niezbędne do zawarcia aneksu
do umowy z wykonawcą (wymiana pokrycia dachu dużej hali wraz ze zmianą sposobu
docieplenia dachu).
Radny Paweł Małecki złożył do Komisji Uchwał i Wniosków wniosek, by na drogę
dojazdową do PSZOKA zaplanować 1 mln 300 zł – inwestycja powinna być wykonana
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i parametrami. Natomiast w związku z koniecznością
zabezpieczenia środków na remont hali radny zaproponował przełożenie inwestycji
w Żędowicach – przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego i ul. Ks. Wajdy na kolejny rok
budżetowy. Kolejne 120.000 zł przekazać na budowę PSZOKA, dzięki temu zmniejszy się
stawka za wywóz śmieci o przynajmniej złotówkę.
Burmistrz Mariusz Stachowski wyjaśnił radnemu, że wybudowane zostaną cztery mijanki, ale
standard drogi się nie zmieni. Droga będzie o szerokości 4 m. Parametry będą te same, czyli
podbudowa i asfalt ten sam. Prezes Spółki ZAW-KOM Gabriela Górzańska przychyliła się do
stanowiska burmistrza. Teren jest płaski, dobra widoczność.
Po wyjaśnieniach radny Paweł Małecki wniosek wycofał.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zapytał o kwotę na wymianę źródeł ciepła.
Burmistrz Mariusz Stachowski wyjaśnił, że na 2021 r. zaplanowano 60 tys. zł i jest to kwota
którą będą dofinansowane projekty realizowane z budżetu Marszałka Województwa
Opolskiego „Czyste powietrze”.
Skarbnik Gminy Karina Nowak odpowiedział, że na 2021 r. planowana jest kwota 60 tys. zł,
oraz na 2022 r. planowana jest kwota również w tej samej wysokości. Burmistrz Mariusz
Stachowski dodał, że jeżeli gminę będzie stać, to zostanie zwiększona kwota na
dofinansowanie.
Radny Michał Rytel zapytał Burmistrza jak wyglądały wcześniej koszty i realizacja
PSZOKA. Burmistrz Mariusz Stachowski wyjaśnił, że pierwsza wersja była taka, że
wcześniej Czysty Region planował, że przejmie te wszystkie zadania tych gmin, które będą
wchodziły do Czystego Regionu i w ramach tych środków zwróci się na przykład do
marszałka o przekazanie tych środków i w ramach jednego dużego zadania można by te
wszystkie PSZOKi wybudować. Taki był cel, że ze względu na to, że członkowie
stowarzyszenia się nie zgodzili na to, żeby takim hurtem robić wszystkie inwestycje,
postanowiono, że bez względu na to, czy gmina wchodzi, czy nie wchodzi i tak musi to zrobić
we własnym zakresie. Radny Michał Rytel uzyskał również odpowiedź na zapytanie
dotyczące dodatku dla nauczycieli.
Do sesji dołączył radny Andrzej Kotylak.
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie nad uchwałą budżetową z autopoprawkami: 13 głosów „za” (uchwała Nr
XXIV/176/20)
2) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029
Skarbnik Gminy Karina Nowak omówiła projekt uchwały. Do Rady Miejskiej wpłynęła
również uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 477/2020 w sprawie opinii
o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawadzkie.
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
4

Głosowanie nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXIV/177/20).
3) w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury w gminie Zawadzkie na lata
2021-2026
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXIV/178/20).
4) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zawadzkie
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXIV/179/20).
5) w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r.
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie nad uchwałą: 13 głosów „za” (uchwała Nr XXIV/180/20).
6) w sprawie metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował, że w miesiącu październiku
odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, na którym komisja wypracowała
kilka poprawek dotyczących sposobu gospodarowania odpadami wg tabeli, która otrzymała.
Uwagi komisji miały być uwzględnione w przetargu. Na komisji była propozycja, by
wprowadzić limit maksymalnie 3 worki odpadów biodegradowalnych na jeden odbiór
z jednej nieruchomości oraz w razie potrzeby dodatkowe worki odpłatnie oraz ustalono
odbiór zużytych baterii, akumulatorów, itp. Następnie głos zabrała Prezes Spółki ZAW-KOM
Gabriela Krawiec-Górzańska, która omówiła dwa warianty sposobu rozliczania za odbiór
odpadów: wg deklarowanych domowników i wg zużycia wody na danej nieruchomości oraz
odpowiedziała na pytania radnych. Z informacji wynika również, że są nieruchomości
mieszkaniowe, w których istnieje pobór wody, a nie została złożona deklaracja śmieciowa.
W Zawadzkiem jest 14 nieruchomości, w tym na 9 notuje się zużycie wody. W Żędowicach
na 20 nieruchomości, w 8 stwierdza się zużycie wody, w Kielczy jest 13 nieruchomości, w
tym na jednej stwierdza się pobór wody. W jaki sposób rozliczani są mieszkańcy korzystający
ze studni, pomimo, ze posiadają instalację wodociągową – ścieki rozliczane są ryczałtowo. Ile
metrów sześciennych wody zużywają mieszkańcy naszej gminy – w 2020 r. 260 tys. metrów
sześciennych. Jak kształtowałby się dochody spółki, jeżeli pobór wody przez mieszkańców
zmniejszyłby się o 25% - konsekwencją zmniejszenia ilości sprzedawanej wody jest
podwyżka kosztu jednostkowego wody. Jest to skutek 80% udziału kosztów stałych
w strukturze kosztów wody.
W 2020 r. zanotowano duży spadek zużycia wody przez instytucje, firmy, szkoły. Jeżeli
chodzi o gospodarstwa indywidualne to odnotowuje się niewielki wzrost.
Następnie głos zabrał Burmistrz Mariusz Stachowski, który przedstawił informację dotycząca
finansowania budowy PSZOK-a – 85% dofinansowania, 15 %środki własne, wyposażenie,
wybór operatora.
W dalszej dyskusji udział wzięli radny Michał Rytel optując za zmianą regulaminu i za
rozliczeniem za odbiór odpadów wg zużycia wody, radna Maria Miszczyk, która
zawnioskowała o przyjęcie przedłożonej uchwały, przy jednoczesnym rozpoczęciu prac nad
uchwałą dotyczącą poboru opłaty wg zużycia wody, radny Józef Romberg, który jest
przeciwny wprowadzeniu limitów na odpady bio.
Na zakończenie dyskusji radny Michał Rytel poprosił o informację na co została
przeznaczona rezerwa budżetowa w 2020 r.
Głosowanie nad uchwałą: 8 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”
(uchwała Nr XXIV/181/20).
7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Skarbnik Gminy Karina Nowak szczegółowo omówiła projekt uchwały.
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Głosowanie nad uchwałą: 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” (uchwała
Nr XXIV/181/20).
Ad. IV
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
Burmistrz Mariusz Stachowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel
przedstawili radnym swoje sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
Radny Michał Rytel zapytał, ile kosztuje wydanie Krajobrazów Zawadzkiego, i ile
kosztowało jego grudniowe wydanie? Odpowiedź zostanie przygotowana na następną sesję
Rady Miejskiej.
Ad. V
Interpelacje i zapytania radnych
oraz
Ad. VI
Sprawy różne i organizacyjne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił radnym odpowiedzi na wnioski,
tj. szczegółową informację do planu finansowego Biblioteki i Kultury na 2021 r., odpowiedź
z ZGK ZAW-KOM Sp. o.o. na zapytania dotyczące gospodarki odpadami w gminie,
informację dotyczącą zainstalowania kamer w gminie, nt. projektu „Wymiana źródeł ciepła na
ekologiczne w gminie Zawadzkie”, wnioski porządkowe dot. miejscowości Kielcza. Do Rady
Miejskiej wpłynęło również pismo z Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz petycja, która
będzie rozpatrywana na następnej sesji rady.
Radny Hubert Hatlapa zapytał, czy ZAW-KOM jest zainteresowany utrzymywaniem
obiektów sportowych, a radny Michał Rytel zawnioskował o włączeniu w miesiącu styczniu
na sesji tematu dotyczącego informacji o opłatach za odbiór odpadów komunalnych
w zależności od przyjętego sposobu rozliczania. Radny Michał Baryga zabrał głos w sprawie
usunięcia lokatora z mieszkania komunalnego oraz o plany w stosunku do budynku
w Żędowicach.
Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że budynek ten w przyszłości stanie się
Wiejskim Centrum Kultury.
Ad. VII
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zawnioskował do Burmistrza o uruchomienie
od początku stycznia chmury obliczeniowej (wirtualny dysk) dla gromadzenia i archiwizacji
materiałów związanych z działalnością RM. Wniosek nie został przegłosowany.
Ad. VII
Zakończenie obrad Sesji.
Obrady Sesji w dniu 21 grudnia 2020 r. zakończyły się o godz. 17.20.
Nagranie video z obrad sesji dostępne jest na stronie:
https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html
Protokołowała:
Inspektor ds. BRM
Joanna Zawadzka

Sekretarz obrad:
Andrzej Włóczyk

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel
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