PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2022
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 9 marca 2022 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji uczestniczyło
12 radnych (nieobecna radna Maria Miszczyk, radna Katarzyna Zebrala oraz 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. 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.
Zainteresowani przebiegiem sesji mogli skorzystać z transmisji obrad sesji online
https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html.
Mieszkańcy, którzy chcieli uczestniczyć w obradach sesji mieli możliwość zgłoszenia tego
faktu mailowo, natomiast zwrotnie otrzymali link do sesji.
Lista obecności w załączeniu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Działania podejmowane przez Burmistrza Zawadzkiego w sprawie pomocy uchodźcom
z Ukrainy.
4. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 2
Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
Działania podejmowane przez Burmistrza Zawadzkiego w sprawie pomocy uchodźcom
z Ukrainy.
Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił radnym informację na temat podjętych działań
w gminie Zawadzkie w związku z wojną na Ukrainie (informacja w formie prezentacji):
▪ Pisemne poparcie zamieszczone zostało na stronie gminy Zawadzkie.
▪ Rozmowa Burmistrza Zawadzkiego z Wojewodą opolskim w kwestii zorganizowania
zbiórki produktów spożywczych, produktów sanitarnych i innych potrzebnych do życia
na uchodźctwie, a także zapewnienia pomocy dla uchodźców w długiej perspektywie
czasu. Wojewoda przekazał informacje o swobodnym dostępie uchodźców z Ukrainy
do opieki zdrowotnej na terenie naszej gminy. W sytuacji przybycia uchodźców
z pominięciem punktu recepcyjnego powinni legitymować się paszportem lub
zaświadczeniem o przekroczeniu granicy. Na stronie internetowej Wojewody
opolskiego jest do pobrania oświadczenie, które powinni podpisać osoby przybywające
z okupowanej Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
▪ Burmistrz Zawadzkiego dzwonił do wszystkich firm i przedsiębiorców
funkcjonujących na terenie gminy Zawadzkie w kwestii zatrudnionych obywateli
Ukrainy i czy potrzebują wsparcia.
▪ Dla mieszkańców, którzy chcą wesprzeć uchodźców Burmistrz Zawadzkiego uruchomił
adres mailowy pomocukrainie@zawadzkie.pl
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Osoby deklarujące pomoc np. wolontariat, chęć zapewnienia zakwaterowania,
dostarczenie żywności, odzieży, opatrunków, transport itp. mogą napisać.
▪ Burmistrz Zawadzkiego rozmawiał z Burmistrzem miasta partnerskiego Czortkowa,
który poinformował, że na razie jest bezpiecznie i przyśle zapotrzebowanie na produkty
potrzebne właściwym instytucjom i ludności.
▪ Burmistrz Zawadzkiego przeznaczy (czasowo) mieszkania z zasobu mieszkaniowego
gminy dla rodzin, które uciekły z okupowanej Ukrainy.
▪ Rozprowadzenie ulotek informacyjnych uchodźcom znajdującym się na terenie naszej
gminy.
▪ Utworzenie podstrony na stronie internetowej www.zawadzkie.pl z informacjami
dotyczącymi uchodźców i pomocy dla uchodźców.
▪ Zbiórka rzeczy oraz pieniędzy dla mieszkańców Ukrainy.
▪ Bieżące przyjmowanie oświadczeń od uchodźców przebywających na terenie gminy.
▪ Współpraca bieżąca ze Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich oraz Urzędem
Wojewódzkim w Opolu.
▪ Oględziny pomieszczeń do ewentualnego zamieszkania przez uchodźców w budynku
Hali Sportowej w Zawadzkiem w dniu 1 marca 2022 r.
▪ Udział w naradzie burmistrzów i wójtów ze starostą strzeleckim w dniu 3 marca 2022 r.
▪ Zwołanie zespołu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 4 marca
2022 r.
Ponadto gmina dysponuje następującymi miejscami noclegowymi:
1. Hala sportowa – 10 pomieszczeń ok.36 osób,
2. Świetlica OPS – 15 osób,
3. Szkoła Żędowice – 15 osób,
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzkiem – 15 osób,
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy – 20 osób,
6. 8 lokali z zasobu mieszkalnego z Gminy Zawadzkie – 37 osób.
W sumie Gmina Zawadzkie na dzień spotkania jest w stanie wygospodarować 138 miejsc
tymczasowego zakwaterowania uchodźców uciekających przed konfliktem zbrojnym
w Ukrainie. Na godzinę 12.00 dnia 9 marca 2022 r. w Gminie Zawadzkie przebywało
25 uchodźców z Ukrainy.
Następnie głos zabrali radni Michał Baryga oraz Józef Romberg, którzy przedstawili
informację dotyczącą zbiórki darów oraz wyjazdów z tymi darami na granicę polsko-ukraińską.
Oprócz tego, w czasie pobytu na granicy nasi wolontariusze gotowali i wydawali gorące posiłki
uchodźcom oraz rozwozili uchodźców. Radni Michał Baryga i Józef Romberg organizowali
i brali udział w wyjeździe. Wyjazdy z darami organizowane sa na bieżąco.
Radni w trakcie dyskusji zwrócili uwagę na zadania jakie czekają gminę w związku
z przyjęciem uchodźców. Radny Józef Romberg mówił o tym, że należałoby zwrócić się do
Wojewody, by kierował pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Radny Andrzej Kotylak
zapytał o zabezpieczenie potrzeb edukacyjnych, a radny Michał Rytel zwrócił uwagę, że należy
teraz przede wszystkim skupić się na finansach i na tym ile mamy wolnych miejsc w szkołach,
przedszkolach i żłobku.
Radny Michał Rytel poinformował, że mieszkańcy z wykorzystaniem prywatnych funduszy
oraz pod kierownictwem właściciela siłowni na Hali Sportowej Pana Marcina Bula,
przeprowadzają remont znajdujących się w tym obiekcie pokoi hotelowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował, że Wspólnota Mieszkaniowa
bloku nr 8 na Nowym Osiedlu w Zawadzkiem podjęła uchwałę o remoncie lokalu, który kiedyś
był zapleczem socjalno-technicznym dla kotłowni i przeznaczeniu go dla uchodźców.
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Niezbędny sprzęt i fundusze na remont lokalu wspólnota uzyskała od firm działających na
terenie Gminy Kolonowskie i Zawadzkie.
Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy Karina Nowak, która poinformowała, że zgodnie ze
stanowiskiem RIO samorządy mogą rozdysponować środki z rezerwy na zarządzanie
kryzysowe na wydatki związane z kryzysem uchodźczym. Podejmując działania mające na celu
udzielenie wszelkiej pomocy rodzinom ukraińskim gmina zobowiązana jest do zachowania
szczególnej staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym. Oznacza to także zapewnianie
przestrzegania regulacji dotyczących wydatkowania środków publicznych. Środki własne
samorządów powinny być przeznaczone na zakup potrzebnych artykułów i usług, natomiast nie
na pomoc udzielaną w formie pieniężnej. W związku z powyższą opinią RIO przy wiedzy
i aprobacie radnych, zarządzeniem Burmistrza zostaną rozdysponowane środki z rezerwy
budżetowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zawnioskował do Burmistrza o wyznaczenie
osoby koordynatora wszelkich działań oraz by założyć stronę internetową np. na facebooku
z wszelkimi informacjami dotyczącymi bieżących potrzeb dla uchodźców typu odzież,
wyposażenie adaptowanych lokali w meble, sprzęt agd, sanitariaty, pościel.
Burmistrz Mariusz Stachowski podał radnym numer pracownika urzędu, który zajmuje się
zarządzaniem kryzysowym – jest to odpowiedzialna osoba za koordynowanie działań,
natomiast na stronie internetowej Zawadzkiego są udostępnione wszystkie informacje
dotyczące uchodźców – jest to Kamil Jureczko, tel. 512 333 568.
Radny Michał Rytel - radni oczekują od Burmistrza sprawozdania z wykorzystania środków.
Ad. 4
Zamknięcie obrad Sesji
Obrady Sesji w dniu 9 marca 2022 r. zakończyły się o godz. 16.47.
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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