PROTOKÓŁ NR XLI/2022
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 25 kwietnia 2022 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu 25 kwietnia
2022 r. uczestniczyło 13 radnych (nieobecny radny Michał Rytel oraz radny Paweł Małecki).
Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który
na początku sesji odczytał klauzulę informacyjną RODO 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.
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 28 marca 2022 r.
oraz 11 kwietnia 2022 r.
II.
Wystąpienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach
Opolskich.
III.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
IV.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz
poniesionych nakładach.
V.
Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
VI.
Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na
wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.
VII. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX.
Sprawy różne i organizacyjne.
X.
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
XI.
Zakończenie obrad Sesji.
Do Rady Miejskiej wpłynęły następujące pisma Burmistrza o wprowadzenie pod obrady sesji:
1) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.;
2) w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa
- pismo z dnia 15 kwietnia 2022 r.
3) o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Kraina Dinozaurów”;
3) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
Głosowanie imienne nad przyjęcie porządku obrad sesji ze zmianami: 13 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 28 marca 2022 r.
oraz 11 kwietnia 2022 r.
II.
Wystąpienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach
Opolskich.
III.
Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.
2) w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

3) o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Kraina Dinozaurów”
4) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz
poniesionych nakładach.
Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na
wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawy różne i organizacyjne.
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Zakończenie obrad Sesji.

IX.
X.
XI.
XII.
Ad. I
3) przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2022 r.
oraz 11 kwietnia 2022 r.
W przeprowadzonych dwóch głosowaniach protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca
2022 r. oraz protokół z sesji z dnia 11 kwietnia 2022 zostały przyjęte jednogłośnie (13 głosami
za).
Ad. II
Wystąpienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
Na sesji obecny był nowo powołany Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
w Strzelcach Opolskich bryg. Paweł Poliwoda. Komendant podziękował za udzielone wsparcie
na zakup samochodu pożarniczego, a następnie szeroko przedstawił radnym informację na
temat współpracy powiatowej straży pożarnej z samorządem lokalnym. Na zapytanie
Przewodniczącego Rady Dariusza Zajdla została oceniona bardzo wysoko zdolność bojowa
naszych ochotniczych spraży pożarnych.
Ad. III
Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.
Skarbnik Gminy Karina Nowak przedstawiła radnym i omówiła nową wersję projektu uchwały
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
Komisja wspólna opiniowała projekt uchwały – wersję z dnia 15 kwietnia 2022 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel odczytał opinie komisji wspólnej.
Następnie odbyło się głosowanie imienne nad projektem z dnia 21 kwietnia 2022 r.: uchwała
została podjęta stosunkiem głosów 9 „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” (uchwała Nr
XLI/278/22).
2) w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak. Opinię komisji wspólnej
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
W głosowaniu imiennym uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za” (uchwała Nr
XLI/279/22).
3) o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Kraina Dinozaurów”
Projekt uchwały omówił Burmistrz Mariusz Stachowski.
W głosowaniu imiennym uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za” (uchwała Nr
XLI/280/22).
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4) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
W głosowaniu imiennym uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za” (uchwała Nr
XLI/281/22).
Ad. IV
Ocena zasobów pomocy społecznej.
Informację na temat zasobów pomocy społecznej przedstawił Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem Marek Kutyła.
Ad. V
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych
nakładach.
Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił radnym i omówił sprawozdanie z postępu realizacji
zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
Ad. VI
Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
Burmistrz Mariusz Stachowski omówił sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących
własność gminy Zawadzkie.
Ad. VII
Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki
związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.
Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki
związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przedstawił Kamil Jureczko zajmujący stanowisko
do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego,
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Burmistrz Mariusz Stachowski
podziękował z zaangażowanie w pomoc, w szczególności Przewodniczącemu Rady Miejskiej
Dariuszowi Zajdlowi i rademu Michałowi Barydze.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zwrócił uwagę na brak informacji o potrzebach
na stronie gminy.
Ad. VIII
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych
Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił informację o działalności międzysesyjnej,
a następnie sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Przewodniczący przedstawił również:
- pismo z dnia Posła na Sejm RP Tomasza Kostusia w sprawie zmniejszenia wydatków na
naukę języków mniejszościowych i języka regionalnego w Polsce,
- informację BIK z dnia 29 marca 2022 r. na temat reklamy imprez, sekcji BIK i wypożyczalni
strojów,
- odpowiedzi z dnia 29.03.2022 r., 1.04.2022 r. i 8.04.2022 r. na wnioski z posiedzenia komisji
wspólnej,
- zdjęcia zwisających gałęzi na ul. Opolskiej w Zawadzkiem,
- pismo z dnia 21.04.2022 r. Stowarzyszenia Upowszechniania i Wspierania Sportów
Modelarskich Klub Modelarski Zawadzkie.
Ad. IX
Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji radnych.
Ad. X
Sprawy różne i organizacyjne.
Radny Józef Romberg:
1. Ul. Miarki w Zawadzkiem:
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- przed przejazdem kolejowym, jadąc od strony ul. Opolskiej po prawej stronie jest zarwana
studzienka,
- mieszkańcy tej ulicy skarżą się, że nagminnie na chodniku stoją samochody (prawa strona
od ul. Opolskiej),
- w czasie opadów deszczu tworzą się ogromne kałuże.
2. Należy wyczyścić tablice informacyjne przy ścieżkach rowerowych.
Radny Jerzy Stasz zawnioskował, w sprawie odstających studzienek kanalizacyjnych na
ul. Strzeleckiej w Żędowicach. Radny zwrócił też uwagę na leżący na drodze leśnej za
mostkiem w Żędowicach znak należący do Nadleśnictwa. Radna Agnieszka Jamrozik obiecała
zająć się tym tematem. Kolejnym problemem w Żędowicach jest dostępność dla osób
niepełnosprawnych – wysokie krawężniki, słupy w chodnikach.
Radna Katarzyna Kanoza - przy skrzyżowaniu ulic Opolska - Harcerska w Zawadzkiem –
zwisające gałęzie na chodnik (z prywatnych posesji).
Radny Michał Baryga poruszył problem rodziny poszkodowanej w pożarze – rodzina będzie
starać się o mniejsze mieszkanie.
Radna Zuzanna Matusek – w ramach gwarancji naprawić płytki na parkingu naprzeciw Polo –
Burmistrz odpowiedział, ze temat ten zostanie załatwiony.
Radna Agnieszka Jamrozik zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza jak wygląda obecna
sytuacja budowy odnogi ul. Strzeleckiej w Żędowicach.
Burmistrz Mariusz Stachowski – gmina jest na etapie przygotowań, jednak mieszkańcy nie
zgadzają się na zabranie części nieruchomości pod budowę drogi.
Radny Andrzej Kotylak mówił o sprawdzaniu przetargów.
Następnie głos zabrał mieszkaniec Zawadzkiego, który mówił o basenie, służbie zdrowia,
kosztach mieszkań komunalnych, odprowadzaniu wód deszczowych.
Na zakończenie tego punktu Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja odbędzie
się w dniu 30 maja 2022 r., a posiedzenie komisji wspólnej zgodnie z decyzją radnych w dniu
23.05.2022 r. Po komisji wspólnej wyjazd na PSZOK w Kielczy Komisji BudżetowoGospodarczej i chętnych radnych nie będących członkami tej komisji.
Ad. XI
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.
Ad. XII
Zakończenie obrad Sesji.
Obrady sesji w dniu 25 kwietnia 2022 r. zakończyły się o godz. 17.30.
Protokołowała:
Joanna Zawadzka

Sekretarz obrad:
Andrzej Włóczyk

Przewodniczył:
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel
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