PROTOKÓŁ NR XXIX/2021
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 24 maja 2021 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło
13 radnych (nieobecny radny Paweł Małecki oraz radny Józef Romberg).
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.
Sesja została otwarta przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Zajdla przy obecności
11 radnych. W trakcie sesji zalogowało się 2 radnych.
Porządek obrad:
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 26 kwietnia 2021 r.
II.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
III.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.;
2) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na potrzeby ustalania
uprawnień do dodatku mieszkaniowego;
3) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 kwietnia 2021 r. na działalność
Burmistrza Zawadzkiego.
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.
1) Porządek obrad sesji został przyjęty 11 głosami „za” (głosowanie imienne);
2) Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. został przyjęty
11 głosami „za” (głosowanie imienne).
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Ad. II
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych
nakładach.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych
nakładach omówił Burmistrz Mariusz Stachowski (radni otrzymali sprawozdanie w formie
pisemnej).
Radna Agnieszka Jamrozik zgłosiła wniosek, by sprawdzić studzienkę na ul. Harcerskiej – od
kilku dni wypływa tam woda.
Na sesje zalogował się radny Michał Rytel.
Ad. III
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie imienne: 12 głosów „za” (uchwała nr XXIX/208/21).
2) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na potrzeby ustalania
uprawnień do dodatku mieszkaniowego
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem Dariusz
Zajdel.
Głosowanie imienne: 11 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” (uchwała nr XXIX/209/21).
3) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 kwietnia 2021 r. na działalność
Burmistrza Zawadzkiego.
Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omówił przewodniczący tej komisji
Andrzej Kotylak.
Na sesję zalogował się radny Michał Baryga.
Głosowanie imienne: 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się: (uchwała nr XXIX/210/21).
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i petycji omówił również pismo zatytułowane
„petycja”, które wpłynęło do Rady Miejskiej. Zgodnie z opinią prawną pismo zostało
zakwalifikowane jako wniosek do Burmistrza. Za przekazaniem wniosku mieszkańców w
głosowaniu imiennym do Burmistrza głosowało 13 radnych.
Ad. IV
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił radnym sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Radny Michał Rytel – poprosił o informacje dotyczące Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
Przeprowadzono również głosowanie imienne nad przystąpieniem gminy Zawadzkie do
Programu SIM – 7 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”.
Następnie sprawozdanie ze swojej działalności przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel.
W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Rytel zawnioskował, by na
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. udostępnić
wszystkie koncepcje z ostatnich 5 lat.
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Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Jerzy Stasz oraz
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki Agnieszka Jamrozik
przedstawili informacje na temat posiedzeń komisji.
Następnie przegłosowano Program współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami
pozarządowymi za 2020 r. - 12 głosów „za”.
Ad. V
Interpelacje i zapytania radnych.
Do Rady Miejskiej wpłynęły odpowiedzi na wnioski:
- dot. zorganizowania spotkania w spr. przywrócenia linii nr 144,
- w sprawie liczby uczniów nie objętych nauką zdalną,
- dot. programu LIFE,
- w sprawie wysokości kosztów poniesionych przez urząd na mieszkania komunalne,
- ilości wozów bojowych OSP Zawadzkie.
Do rady wpłynęło również pismo mieszkanki Zawadzkiego w sprawie podwyżki czynszu.
Ad. VI
Sprawy różne i organizacyjne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił apel do radnych w sprawie spisu
powszechnego i szczepień oraz oświadczeń majątkowych.
Radny Andrzej Kotylak zapytał kiedy zostanie usunięta trawa na osiedlu ul. Opolska 61
w Zawadzkiem od strony Żędowic oraz na jakim etapie jest remont strażnicy OSP
w Zawadzkiem.
Radny Michał Baryga zapytał, czy planowany jest remont na basenie na ul. Powstańców Śl.
i kiedy planowane jest jego otwarcie.
Na pytania odpowiedział Burmistrz Mariusz Stachowski – gmina sprawdzi, czyj jest teren i jak
będzie nasz to zostanie skoszony, OSP Żędowice – zgłoszono potrzebę remontu tego budynku
do subregionu (również ośrodka zdrowia w Kielczy i Domu Kultury w Zawadzkiem), basen
będzie otwarty.
Radna Agnieszka Jamrozik zawnioskowała o zmianę sposobu przeprowadzania komisji
problemowych od miesiąca czerwca – ze względu na to, że zaplanowano w czerwcu komisję
wspólną, radna wniosek wycofała.
Radny Michał Rytel – w ramach jakiego projektu został złożony wniosek dot. basenu, ile będzie
kosztował remont. Radny wyraził również swój przeciw nagrodzie za ankietę.
Ad. VII
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynęły żadne wnioski.
Ad. VIII
Zakończenie obrad Sesji.
Obrady Sesji w dniu 24 maja 2021 r. zakończyły się o godz. 16.25.
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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