PROTOKÓŁ NR XXVI/2021
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 22 lutego 2021 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło
11 radnych (nieobecna radna Agnieszka Wasik, radna Zuzanna Matusek, radny Michał Rytel,
radny Paweł Małecki).
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 25 stycznia 2021 r.
II.
Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji z działalności za 2020 r., w tym
informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
III.
Informacja Urzędu Statystycznego w Opolu na temat Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
IV.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
V.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;
2) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Zawadzkie;
3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2021;
4) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zawadzkie w 2021 r.;
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.
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2) Przyjęcie porządku obrad Sesji.
Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej do porządku obrad sesji włączono projekt
uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 5 lutego 2021 r. organowi właściwemu
(głosowanie imienne 11 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 25 stycznia 2021 r.
II.
Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji z działalności za 2020 r., w tym
informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
III.
Informacja Urzędu Statystycznego w Opolu na temat Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
IV.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
V.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;
2) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Zawadzkie;
3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2021;
4) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zawadzkie w 2021 r.;
5) w sprawie przekazania petycji z dnia 5 lutego 2021 r. organowi właściwemu.
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.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2021 r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2021 r. został przyjęty jednogłośnie
(głosowanie imienne 11 głosów „za”).
Ad. II
Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji z działalności za 2020 r., w tym informacji o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego.
W tym punkcie Komendant Komisariatu Policji w Zawadzkiem komisarz Jacek Zalejski
szczegółowo omówił sprawozdanie oraz przekazał informację o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego.
Ad. III
Informacja Urzędu Statystycznego w Opolu na temat Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021.
W tym punkcie głos zabrali przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Opolu Dagmara OprychFranków oraz Dastin Lipp, którzy przedstawili radnym szczegółową informację

3

o rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2021 r. Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań.
Ad. IV
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. V
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Skarbnik Gminy Karina Nowak szczegółowo omówiła projekt uchwały.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 11 głosów „za” (uchwała Nr XXVI/195/21).
2) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Zawadzkie
Projekt uchwały przedstawiła Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 8 głosów „za” (uchwała Nr XXVI/196//21).
3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2021
Projekt uchwały przedstawiła Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 10 głosów „za” (uchwała Nr XXVI/197/21).
4) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zawadzkie w 2021 r.
Na zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Zajdla w sprawie dodatkowego
punktu dotyczącego wykluczenia przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają przepisów
rozporządzenia COVID-owego, Sekretarz Gminy Małgorzata Kowalska odpowiedziała, że
brak jest podstaw prawnych do tego typu działań.
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 9 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się” (uchwała
Nr XXVI/198/21).
5) w sprawie przekazania petycji z dnia 5 lutego 2021 r. organowi właściwemu
Projekt uchwały przedstawił Andrzej Kotylak Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
Głosowanie imienne nad uchwałą: 9 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się” (uchwała
Nr XXVI/199/21).
Ad. VI
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrz Mariusz Stachowski,
a następnie sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Ad. VII
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał odpowiedzi na wnioski z ostatniej
sesji oraz komisji wspólnej.
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Ad. VIII
Sprawy różne i organizacyjne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał informację Burmistrza dot.
oszczędności wynikających ze zmiany sposobu dostarczania nakazów podatkowych
mieszkańcom, informację dot. chmury obliczeniowej, sprawozdanie remontów wykonanych w
placówkach oświatowych w 2020 r., pismo radcy prawnego z Opola w sprawie wypowiedzenia
najmu lokalu wraz z odpowiedzią Burmistrza, sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie za rok 2020, odpowiedzi na wnioski z
komisji wspólnej, która odbyła się w dniu 15 lutego 2021 r.
Radny Andrzej Kotylak zapytał o strażnicę i nowy samochód do OSP Żędowice, natomiast
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zapytał o kolejność robót na ul. 1 Maja
w Zawadzkiem. Na pytania odpowiedział Burmistrz Mariusz Stachowski.
Ad. IX
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynęły żadne wnioski.
Ad. X
Zakończenie obrad Sesji.
Obrady Sesji w dniu 22 lutego 2021 r. zakończyły się o godz. 16.20.
Nagranie video z obrad sesji dostępne jest na stronie www.zawadzkie.pl.
Protokołowała:
Inspektor ds. BRM
Joanna Zawadzka

Sekretarz obrad:
Andrzej Włóczyk

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel
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