PROTOKÓŁ NR XXVIII/2021
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 26 kwietnia 2021 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło
14 radnych (nieobecny 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 29 marca 2021 r.
II.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
III.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
IV.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021;
2) w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021;
V.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
VI.
Interpelacje i zapytania radnych.
VII.
Sprawy różne i organizacyjne.
VIII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
IX.
Zakończenie obrad Sesji.
2) Przyjęcie porządku obrad Sesji
Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” w sprawie
przyjęcia informacji o zmianie Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
z dnia 30 marca 2021 r. oraz pismo Burmistrza (Nr OS.0006.4.2021) w sprawie wprowadzenia
pod obrady sesji uchwały w sprawie okresowego zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia
udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.
Radni zmieniony porządek obrad sesji przyjęli jednogłośnie (13 głosów „za”).
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Porządek obrad 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 29 marca 2021 r.
II.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
III.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
IV.
Przyjęcie informacji o zmianie Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ
Z NAMI” z dnia 30 marca 2021 r.
V.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021;
2) w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021;
3) w sprawie okresowego zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane
przez Żłobek Publiczny 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.
2) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2021 r.
Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie (14 głosów „za”, zalogowała się radna
Katarzyna Zebrala).
Ad. II
Ocena zasobów pomocy społecznej.
Brak dyskusji.
Ad. III
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych
nakładach.
Sprawozdanie zostało przedstawione przez Burmistrza Mariusza Stachowskiego, który
odpowiadał również na zadawane przez radnych pytania.
Ad. IV
Przyjęcie informacji o zmianie Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” z dnia
30 marca 2021 r.
Radni zapoznali się z Uchwałą Nr 126/II/2021 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„JEDŹ Z NAMI” z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku
Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”. Dokonanie zmian w statucie pozwoli na rozszerzenie
Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” o inne zainteresowane Powiaty i Gminy.
Radni poprzez głosowanie wyrazili swoją opinię.
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Głosowanie nad przyjęciem informacji o zmianie Statutu Związku Powiatowo-Gminnego
„JEDZ Z NAMI”: 14 głosów „za”, a tym samym nie został wniesiony żaden sprzeciw.
Ad. V
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie: 14 głosów „za” (uchwała Nr XXVIII/205/21).
2) w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie: 14 głosów „za” (uchwała Nr XXVIII/206/21).
3) w sprawie okresowego zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane
przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem
Głosowanie: 14 głosów „za” (uchwała Nr XXVIII/207/21).
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.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej radna Katarzyna Kanoza zapoznała
radnych z dyskusją na Komisji Wspólnej w dniu 19 kwietnia 2021 r. w sprawie punktu obrad:
- ocena zimowego utrzymania dróg i jego kosztów.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki radna Agnieszka
Jamrozik zapoznała radnych z dyskusją na Komisji Wspólnej w dniu 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie punktów obrad:
- informacja na temat postępu procesu szczepień przeciw COWID-19 na terenie gminy
Zawadzkie, oraz
- sprawozdanie z działalności BiK za 2020 rok.
Ad. VII
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej:
- odpowiedź Stowarzyszenia „Lubię tu żyć” w sprawie zakupu popiersia ze zniszczonego
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku pomnika Franza von Zawadzkyego,
- pismo Burmistrza do mieszkańca w sprawie mieszkania,
- odpowiedzi na wnioski radnych Dariusza Zajdla (wydatki w grupach rodzajowych na
utrzymanie żłobka i przedszkoli), Andrzeja Kotylaka i Dariusza Zajdla ( dot. przedstawienia
informacji uzupełniających na temat OSP), Agnieszki Jamrozik i Marii Miszczyk
(posprzątanie posesji przy ul. Opolskiej w Zawadzkiem), Pawła Małeckiego (wskazanie
właściciela oświetlenia na przejazdach kolejowych),
- pismo Rady Rodziców Żłobka Miejskiego w sprawie zwolnienia z opłat,
- sprawozdanie z działalności OPS za 2020 r.,
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił również zaproszenia na sesję, które
wystosował do Prezesów OSP z terenu naszej gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej poruszył także temat podwyżek czynszu za mieszkania
komunalne. Temat ten zostanie szczegółowo omówiony na najbliższym posiedzeniu komisji
i sesji.
Radny Hubert Hatlapa - radny poprosił o informację dotyczące warunków zatrudnienia osoby
w ramach programu LIFE.
Radny Michał Rytel - głosowanie internetowe na Budżet Obywatelski miało trwać do godz.
24.00, a aplikacja do głosowania została wyłączona o godz. 21.00. Radny prosi o wyjaśnienie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel – poprosił o uzyskanie informacji od
Dyrektorów szkół podstawowych w Gminie Zawadzkie:
1) ilu uczniów w tym roku szkolnym w poszczególnych klasach nie jest lub nie było
objętych nauką zdalną;
2) jaka jest przyczyna powyższego;
jakie zostały podjęte przedsięwzięcia aby zminimalizować tą ilość oraz ułatwić nauczanie
zdalne uczniom w szczególnie w najmłodszych klasach.
Ad. VIII
Sprawy różne i organizacyjne.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych o mszy św. za Powstańców Śląskich,
która odbędzie 5 maja 2021 r. o godz. 15.00 w kościele pw. Św. Rodziny w Zawadzkiem,
trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 oraz przypomniał
o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego.
Ad. IX
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek radnego Michała Rytla o następującej treści:
„W związku z inicjatywą związaną z przywróceniem linii 144, składam wniosek
o zorganizowanie przez Pana Burmistrza spotkania, w którym będą brały udział wszystkie
strony zainteresowane, zarówno z naszego województwa, jak i śląskiego, które brały udział
w poparciu przywrócenia tego połączenia, czyli wójtowie, burmistrzowie gmin, w których
powstała uchwała popierająca i została zatwierdzona, Pan Prezydent Opola, Panów
Marszałków obydwu województw, jak i posłów i senatorów biorących udział w inicjatywie.” –
13 głosów „za”.
Ad. X
Zakończenie obrad Sesji
Obrady Sesji w dniu 26 kwietnia 2021 r. zakończyły się o godz. 16.00.
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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