Protokół z posiedzenia komisji wspólnej
(Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Samorządności i Porządku Publicznego
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki) w dniu 20 kwietnia 2022 r.
Obecni: wg załączonej listy obecności
Nieobecni: radna Agnieszka Wasik, radny Michał Rytel, radny Paweł Małecki, radny Hubert
Hatlapa, radny Andrzej Włóczyk, radna Katarzyna Zebrala.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ocena zimowego utrzymania dróg i jego kosztów.
3. Remonty w gminnych placówkach oświatowych planowane w 2022 r. i ich koszty.
4. Informacja z podjętych działań gminy na rzecz poprawy jakości powietrza od 2021 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. Do Rady
Miejskiej wpłynęło pismo Burmistrza dotyczące wprowadzenia na sesję następujących 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.
Porządek posiedzenia komisji po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów 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.
3. Ocena zimowego utrzymania dróg i jego kosztów.
4. Remonty w gminnych placówkach oświatowych planowane w 2022 r. i ich koszty.
5. Informacja z podjętych działań gminy na rzecz poprawy jakości powietrza od 2021 r.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.
Projekt uchwały został zaopiniowany następująco: 3 głosy „za”, 5 głosów „wstrzymujących
się”.
2) w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (13 głosów „za”).
Ad. 3
Ocena zimowego utrzymania dróg i jego kosztów.
Radni zapoznali się z pisemną informacją dotyczącą zimowego utrzymania dróg i jego kosztów.
Bez uwag.
Ad. 4
Remonty w gminnych placówkach oświatowych planowane w 2022 r. i ich koszty.
Punkt ten poprowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Katarzyna
Kanoza. Radni otrzymali w tym temacie informację pisemną.
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Ad. 5
Informacja z podjętych działań gminy na rzecz poprawy jakości powietrza od 2021 r.
Następnie prowadzenie przejęła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu
i Turystyki Agnieszka Jamrozik.
Brak dyskusji.
Ad. 6
Sprawy różne.
Radny Michał Baryga zgłosił uwagi do gospodarza odpowiedzialnego za halę. Radny mówił
również o sprzedaży placu przy basenie Leśnym.
Radna Katarzyna Kaznoza – ponowiła wniosek w sprawie obcięcia zwisających gałęzi w ciągu
pieszo-rowerowym ul. Opolska w Zawadzkiem (szczególnie na wysokości NETTO i działki
gminnej).
Radny Józef Romberg – radny zawnioskował o sprawdzenie, czy działki ogrodowe na Nowym
Osiedlu w Zawadzkiem mogą być sprzedawane dzierżawcom.
Radna Maria Miszczyk – brak informacji na temat ogólnopolskich zawodów modelarskich,
które odbędą się na hali sportowej.
Na tym zakończono posiedzenie komisji wspólnej.
Protokołowała:
Joanna Zawadzka

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel
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