PROTOKÓŁ NR XXXVI/2022
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 24 stycznia 2022 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło
14 radnych (nieobecna radna Katarzyna Zebrala).
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. Na początku
sesji odczytana została klauzula informacyjna dotyczącą transmitowania i utrwalania relacji
z sesji na stronie internetowej. W czasie obrad sesji wszystkie głosowania przeprowadzono
imiennie. Ze względów problemów technicznych obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15.12.
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 20 grudnia 2021 r.
II.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
2) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki
i soboty przez rolników na wyznaczonych miejscach;
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2021;
4) w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2021 r.;
5) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2022 r.;
6) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w
Zawadzkiem na 2022 r.
III.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
IV.
Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
V.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
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VI.
Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Sprawy różne i organizacyjne.
VIII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
IX.
Zakończenie obrad Sesji.
Na wniosek Burmistrza Zawadzkiego (pismo z dnia 24 stycznia 2022 r. Nr OS. 0006.01.2022)
do porządku obrad sesji włączono punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie „Apelu Rady
Miejskiej w Zawadzkiem dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację
w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.”,
natomiast przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zawnioskował o wycofanie
z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2022 r. W głosowaniu imiennym 14 radnych
głosowało nad zmianą w porządku obrad sesji.
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 20 grudnia 2021 r.
II.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
2) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki
i soboty przez rolników na wyznaczonych miejscach;
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2021;
4) w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2021 r.;
5) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w
Zawadzkiem na 2022 r.
6) w sprawie „Apelu Rady Miejskiej w Zawadzkiem dotyczącego obniżenia
wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.”
III.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
oraz poniesionych nakładach.
IV.
Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
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.
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2) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2021 r.
W głosowaniu jawnym, 14 głosów za został przyjęty protokół z sesji Rady Miejskiej w dniu
20 grudnia 2022 r.
Ad. II
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Projekt uchwały omówiła Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.
Radny Paweł Małecki zapytał ile jest zawartych umów na wywóz nieczystości, ile się
miesięcznie wywozi nieczystości i czy jest sprawozdanie za 2021 r.
Dorota Klyssek odpowiedziała, że sprawozdanie będzie do końca stycznia, w III kwartale
miesięcznie wywożono 224 m3 . W sprawie kontroli zostały wystosowane pisma do
mieszkańców gminy. Dale radny mówił o zróżnicowaniu cen, a radny Hubert Hatlapa
o budowie zlewni w Kielczy.
Głosowanie imienne: 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” (uchwała nr XXXVI/258/22).
2) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki
i soboty przez rolników na wyznaczonych miejscach
Projekt uchwały omówiła Dorota Klyssek Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa. Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący
Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie imienne: 14 głosów „za” (uchwała nr XXXVI/259/22).
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2022 r.
Głosowanie imienne: 14 głosów „za”(uchwała nr XXXVI/260/22).
4) w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2021 r.
Głosowanie imienne: 14 głosów „za”(uchwała nr XXXVI/261/22).
5) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w
Zawadzkiem na 2022 r.
Głosowanie imienne: 14 głosów „za”(uchwała nr XXXVI/262/22).
6) w sprawie „Apelu Rady Miejskiej w Zawadzkiem dotyczącego obniżenia
wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.”
Projekt uchwały omówił Burmistrz Mariusz Stachowski.
Głosowanie imienne: 14 głosów „za”(uchwała nr XXXVI/263/22).
Ad. III
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych
nakładach.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych do wiadomości.
Ad. IV
Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
Sprawozdanie przedstawiła Beata Karlińska zajmująca stanowisko ds. zagospodarowania
przestrzennego i sprzedaży lokali.
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Ad. V
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił radnym informację na temat działalności
międzysesyjnej, a następnie sprawozdanie ze swojej działalności przedstawił Przewodniczący
Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Przewodniczący poinformował o odpowiedziach na wnioski radnych (wniosek radnego
Andrzeja Kotylaka, Michała Rytla i Dariusz Zajdla) z sesji, która odbyła się w dniu 20 grudnia
2022 r., a następnie odczytał Uchwałę Nr 659/2021 z dnia 13 stycznia 2022 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu oraz Uchwałę Nr 740/2021 z dnia 13 stycznia 2022 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. Opinii o możliwości
sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.
Radny Andrzej Kotylak zapytał o plany rozbudowy budynku straży pożarnej w Żędowicach,
kiedy będą przetargi, czy program Polski Ład przewiduje również tego rodzaju inwestycje.
Burmistrz Mariusz Stachowski odpowiedział, że w sprawie straży jest przygotowywana
dokumentacja, natomiast w sprawie Polskiego Ładu zostało wystosowane zapytanie.
Radny Paweł Małecki zapytał o regulamin PSZOKa. Burmistrz Mariusz Stachowski
odpowiedział, że obiekt PSZOKa jest prawie gotowy, pozostaje kwestia wyposażenia,
a następnie przygotowania regulaminu. Radna Zuzanna Matusek zapytała o naprawę parkingu
naprzeciwko Polo - Burmistrz odpowiedział, że będzie to zrobione.
Ad. VI
Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji.
Ad. VII
Sprawy różne i organizacyjne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował, że następna sesja odbędzie się
w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 15.00, natomiast komisja wspólna w dniu 21 lutego 2022 r.
o godz. 15.00. Posiedzenia odbędą się w trybie zdalnym.
Ad. VIII
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Do Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.
Ad. IX
Zakończenie obrad Sesji
Obrady Sesji w dniu 24 stycznia 2022 r. zakończyły się o godz. 16.38.
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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