PROTOKÓŁ NR XLII/2022
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 30 maja 2022 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu 30 maja 2022 r.
uczestniczyło 11 radnych (nieobecny radny Michał Rytel, radny Paweł Małecki, radna Zuzanna
Matusek oraz radny Hubert Hatlapa).
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 25 kwietnia 2022 r.
II.
Podjęcie uchwały:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
nieruchomości gminnych;
III.
Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.
IV.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
V.
Informacja Burmistrza na temat obchodów 60-lecia miasta Zawadzkie.
VI.
Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz
poniesionych nakładach.
VII. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
VIII. Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na
wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.
IX.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
X.
Interpelacje i zapytania radnych.
XI.
Sprawy różne i organizacyjne.
XII. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
XIII. Zakończenie obrad Sesji.
Do Rady Miejskiej wpłynęły następujące pisma Burmistrza o wprowadzenie pod obrady sesji
projektów uchwał :
1) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem
prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu;
2) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.;
3) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
Żłobek Publiczny w Zawadzkie;
4) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/252/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2022-2031.
Dodatkowo Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel zaproponował wprowadzenie do
porządku obrad 2 projektów uchwał:
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1) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie;
2) w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie;
Głosowanie imienne nad przyjęcie porządku obrad sesji ze zmianami: 11 głosów „za”.
Po zmianach porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie porządku obrad Sesji;
3) przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2022 r.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
nieruchomości gminnych;
2) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem
prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu
3) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
Żłobek Publiczny w Zawadzkie
4) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.
5) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie;
6) w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie;
7) o zmianie uchwały Nr XXXV/252/21 RM w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 20222031.
Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
Informacja Burmistrza na temat obchodów 60-lecia miasta Zawadzkie.
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.

X.
XI.
XII.
XIII.
Ad. I
3)przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2022 r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2022 r. został przyjęty w głosowaniu
imiennym jednogłośnie (11 głosów „za”).
Ad. II
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
nieruchomości gminnych
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie imienne: 11 głosów „za” (uchwała Nr XLII/282/21).

3

2) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem
prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie imienne: 11 głosów „za” (uchwała Nr XLII/283/21).
3) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
Żłobek Publiczny w Zawadzkie
Opinię komisji wspólnej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Na posiedzeniu komisji wspólnej radni zaopiniowali pozytywnie wariant III, czyli ustalono
opłatę za dzień pobytu w żłobku w wysokości 20,00 zł.
Głosowanie nad uchwałą zaktualizowaną do wersji III – 11 głosów „za” (uchwała
Nr XLII/284/21).
4) o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.
Opinię komisji wspólnej do projektu uchwały z dnia 23 maja 2022 r. przedstawił
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel. Na sesję został przedłożony projekt uchwały
z dnia 26 maja 2022 r. Skarbnik Gminy Karina wyjaśniła radnym wszystkie zmiany.
Głosowanie nad uchwałą (wersja z dnia 26 maja 2022 r.)- 10 głosów „za”, 1 głos
„wstrzymujący się” (uchwała nr XLII/285/22).
5) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie nad uchwałą: 10 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” (uchwała Nr
XLII/286/22).
6) w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Zawadzkie
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel.
Głosowanie nad uchwałą: 11 głosów „za”(uchwała Nr XLII/287/22).
7) o zmianie uchwały Nr XXXV/252/21 RM w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 20222031.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.
Głosowanie nad uchwałą: 11 głosów „za”(uchwała Nr XLII/288/22).
Ad. III
Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.
Radni nie wnieśli uwag do raportu.
Ad. IV
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.
Ad. V
Informacja Burmistrza na temat obchodów 60-lecia miasta Zawadzkie.
Krótką historię nadania praw miejskich Zawadzkiemu przedstawił Dominik Kowalski
reprezentujący BIK oraz Laura Hajzner reprezentująca urząd. Zostało również zaprezentowane
logo obchodów oraz projekt plakatu. Program obchodów omówił Burmistrz Mariusz
Stachowski.
Ad. VI
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.
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Ad. VII
Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
Burmistrz Mariusz Stachowski omówił sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących
własność gminy Zawadzkie.
Ad. VIII
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.
Ad. IX
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
Burmistrz Mariusz Stachowski przedstawił radnym informację ze swojej działalności w okresie
międzysesyjnym. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel, który
przedstawił informację w tym samym temacie. Przewodniczący poinformował również
zebranych, że na posiedzeniu komisji wspólnej omówiono pismo Klubu Modelarskiego.
Sprawa miała być rozwiązana po przeprowadzeniu rozmów Prezesa Stowarzyszenia z Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem Małgorzatą Rabicką.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Katarzyna Kanoza omówiła wyjazdowe
posiedzenie komisji na PSZOK w Kielczy. Radny Józef Romberg w nawiązaniu do wizyty na
PSZOK-u przypomniał temat odbioru raz w roku gabarytów sprzed domu.
Ad. X
Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady
Miejskiej:
- informację Referatu Dróg gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy dotyczącą spraw
remontowych, odpowiedzi na wnioski z sesji z dnia 25 kwietnia 2022 r. oraz z komisji wspólnej
z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
- odpowiedź Referatu Rozwoju i Infrastruktury Społecznej na wniosek radnego Józefa
Romberga oraz wniosek radnej Marii Miszczyk,
Ad. XI
Sprawy różne i organizacyjne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zajdel poinformował, że następna sesja odbędzie się
w dniu 27 czerwca 2022 r., posiedzenie komisji wspólnej w celu zaopiniowania materiałów
sesyjnych w dniu 20 czerwca 2022 r., natomiast w dniu 6 czerwca 2022 r. odbędzie się
posiedzenie komisji wspólnej poświęcone gospodarce odpadami w gminie Zawadzkie.
Ad. XII
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.
Ad. XIII
Zakończenie obrad Sesji.
Obrady sesji w dniu 30 maja 2022 r. zakończyły się o godz. 16.35.
Protokołowała:
Joanna Zawadzka

Sekretarz obrad:
Andrzej Włóczyk

Przewodniczył:
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dariusz Zajdel
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