PROTOKÓŁ NR XVI/2011
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 16 stycznia 2012 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu
16 stycznia 2012 r. uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny Piotr Guzy –
usprawiedliwiony). W Sesji uczestniczyli równieŜ goście zaproszeni oraz mieszkańcy gminy.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu.
Porządek obrad Sesji:
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Sprawy regulaminowe:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
Analiza z prowadzonych działań promocyjnych w 2011 r. Uzyskane efekty.
Kierunki kształtowania wizerunku gminy w 2012 r.
Informacja na temat realizacji inwestycji – przedszkole w Kielczy, koszty
wykonania inwestycji, planowane efekty (planowana ilość dzieci, termin otwarcia
% zaspokojenia potrzeb w tym zakresie).
Podjęcie uchwał:
1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2011 r.,
2. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2011 r.,
3. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie planu
reorganizacji Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadzkiem,
4. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z
dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w ramach
publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Zawadzkie z dojazdem do
gminy Krupski Młyn,
5. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej
w Zawadzkiem.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2011 r. i 29 grudnia
2011 r.
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Zakończenie obrad Sesji.

Ad. I
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pietrusiak, który na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pietrusiak odczytał pismo Nr BM.005.6.2012 z dnia
12 stycznia 2012 r. w sprawie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Sesji projektu
uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami gminnej komunikacji
przewozów pasaŜerskich (jako pkt IV.6).
Przewodniczący Andrzej Pietrusiak poinformował równieŜ, iŜ uległa zmianie treść tytułu
projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie planu
reorganizacji Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadzkiem, który obecnie brzmi: „w sprawie
stanowiska Rady Miejskiej w Zawadzkiem dotyczące działań Rady Powiatu Strzeleckiego
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zmierzających do likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadzkiem”. Radny Andrzej
Orłowski zgłosił zapytanie do pkt IV.5 – dlaczego projekt uchwały nie jest podpisany, kto
projekt ten wnosi? Projekt uchwały jest podpisany przez Radcę Prawnego, więc moŜna przez
to rozumieć, Ŝe został przygotowany przez biuro prawne? Radny zaznaczył, Ŝe pismo
Wojewody Opolskiego jest z dnia 15 grudnia 2011 r., który w terminie 30 dni wzywa Radę
Miejską do wygaszenia mandatu radnego, dlaczego to nie zostało uwzględnione?
Radca Prawny Mirosława Sulewska – odpowiedziała, Ŝe jest współautorem projektu uchwały,
natomiast czynności technicznych dokonał pracownik biura rady. Natomiast w kwestii drugiej
– wezwanie Wojewody wpłynęło 20 grudnia 2012 r., termin został zachowany. Wezwanie
wymagało analizy prawnej i sprawdzenia przepisów prawnych w tej materii, by móc
przedstawić uzasadnienie. Ze strony formalno-prawnej termin został zachowany.
Radny Andrzej Orłowski – w porządku obrad sesji nie ma punktu dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Radca Prawny Mirosława Sulewska powołując się na przepisy powiedziała, Ŝe przedstawiony
projekt uchwały wyraŜa stanowisko rady. Skoro ustawodawca nie uregulował tego wprost to
bądź nie podejmuje się tej uchwały, drugi wariant to uchwała o wygaśnięciu mandatu, a trzeci
to odmowa stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Decyzja naleŜy do rady jaka uchwała zostanie
podjęta i o jakiej treści.
Radny Andrzej Orłowski – chodziło o to, by nie popełnić błędu, by Wojewoda nie zarzucił
radzie, Ŝe działa niezgodnie z prawem. Radny powiedział, Ŝe mając uchwałę w sprawie
wygaśnięcia mandatu, radni będą głosować przeciwko tej uchwale. Poza tym, czy jest to
wystarczające, Ŝe pod projektem uchwały podpisał się tylko radca?
Radca Prawny Mirosława Sulewska - przewodniczący organizuje pracę rady i ustala
porządek sesji. W dalszym ciągu swojej wypowiedzi radca przytoczyła przepisy prawne i
orzecznictwo w zakresie wygaśnięcia mandatu radnego.
Radny Józef Romberg – zapytał, kto złoŜył ten projekt uchwały?
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pietrusiak powiedział, Ŝe projekt złoŜył
Przewodniczący Rady Miejskiej.
Następnie odbyło się głosowanie nad zmianami do porządku obrad:
1/ za zmianą tytułu uchwały dotyczącym stanowiska Rady Miejskiej – głosowało 14 radnych,
2/ za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen za
przewóz osób środkami gminnej komunikacji przewozów pasaŜerskich – głosowało 14
radnych.
Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie (14 głosów „za”).
Ad. II
Analiza z prowadzonych działań promocyjnych w 2011 r. Uzyskane efekty. Kierunki
kształtowania wizerunku gminy w 2012 r.
Informację na temat prowadzonych działań promocyjnych w 2011 r., uzyskanych efektów i
kierunków kształtowania przedstawił Marek Matuszczak Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego i Promocji (informacja stanowi załącznik do protokołu).
Radny Stanisław Kiełek – mówił o tym, Ŝe informacja na temat atrakcji w gminie nie dociera
do zewnętrznych wydawców mapek i folderów. W publikowanych materiałach brakuje
informacji o zabytkowych kościołach w gminie, nie ma informacji o Zameczku w Kątach, itd.
Radny mówił równieŜ o braku oznakowania wjazdu z ul. Strzeleckiej do Zameczku oraz
o witaczach.
Radny Dariusz Nowosielski – zapytał w jaki sposób referat promocji kontaktuje się z
przedsiębiorcami i jaka jest ich ewidencja.
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Radny Józef Romberg oraz radny Andrzej Orłowski zwrócili uwagę słabą stronę internetową
gminy. NaleŜałoby nadać jej nowocześniejszą formę wizualną i zamieszczać więcej zdjęć i
informacji.
Radny Ryszard Opas – pozytywnie wypowiedział się na temat sprawozdania przedstawionego
radnym.
Burmistrz Mieczysław Orgacki – zostały podjęte prace nad zmianą szaty graficznej naszej
strony internetowej, ale nie moŜe się zgodzić, Ŝe brakuje informacji. Oprócz strony
funkcjonuje Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie publikuje się wszystkie informacje.
Witacze – temat ten jest trudny, bo gmina wydatkowała środki finansowe, gdybyśmy chcieli
je wymienić, byłby to kolejny wydatek, natomiast oznakowanie do zameczku i stanic
kajakowych będzie zrobione po ukończeniu inwestycji Centrum Turystyczne Dolina Małej
Panwi. Dalej Burmistrz mówił o promocji gminy między innymi poprzez organizację przez
Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy Festiwalu Gaude Mater Polonia. Burmistrz mówił
równieŜ o braku terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie promocji.
Marek Matuszczak Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego – tereny
inwestycyjne są prywatne, nie moŜemy lobbować, ale promujemy je. Okresowo aktualizuje
się dane przedsiębiorstw i wystąpuje do właścicieli o aktualizację bazy danych na formatkach
PAIZ-u.
Radny Joachim Szulc – na stronie internetowej powinna znaleźć się informacja w trzech
językach oraz baza linków.
Ad. III
Informacja na temat realizacji inwestycji – przedszkole w Kielczy, koszty wykonania
inwestycji, planowane efekty (planowana ilość dzieci, termin otwarcia % zaspokojenia
potrzeb w tym zakresie).
Radni otrzymali informację w tym zakresie, która stanowi załącznik do protokołu.
Teresa Siejek zajmująca samodzielne stanowisko ds. inwestycyjno-drogowych powiedziała,
Ŝe w chwili obecnej budynek jest na etapie oddawania do uŜytku. Termin otwarcia
przedszkola to 1 wrzesień 2012 r.
Radny Józef Romberg zapytał między innymi, czy w nowym budynku zachowane są wszelkie
proporcje dotyczące przestrzeni pod kątem pracującego tam personelu oraz na jakim etapie
jest odzyskanie pieniędzy od firmy, która nie wywiązała się z umowy.
Burmistrz Mieczysław Orgacki – powiedział, Ŝe nie ma takiego przepisu, który regulowałby
normy przestrzeni dla nauczycieli, natomiast sprawa odzyskania pieniędzy od poprzedniego
właściciela znajduje się w sądzie.
Ad. IV
Podjęcie uchwał:
1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2011 r.
Opinie komisji problemowych przedstawili przewodniczący komisji:
1. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – radny Stanisław Kiełek
2. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – radny
Danieliusz Gałązka
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystki – radna
Beata Mańka-Kulik
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosami „za”).
2. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady
Miejskiej w Zawadzkiem za 2011 r.,
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Opinie komisji problemowych przedstawili przewodniczący komisji:
1. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – radny Stanisław Kiełek
2. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – radny
Danieliusz Gałązka
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystki – radna
Beata Mańka-Kulik
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosami „za”).
3. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Zawadzkiem dotyczące działań Rady
Powiatu Strzeleckiego zmierzających do likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych w
Zawadzkiem
Radny Joachim Bielski zawnioskował o wpis do stanowiska o następującej treści: „ Kształcąc
młodzieŜ w szkole, w której juŜ na początku wprowadza się dwuzmianowość spowoduje
znaczne obniŜenie komfortu nauczania, a co za tym idzie, wybieranie szkól
ponadgimanzjalnych poza granicami gminy”.
Radna Beata Mańka-Kulik – temat ten poruszony był na posiedzeniu Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, na które przybyli licznie zaproszeni goście:
nauczyciele, rodzice, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorzy
i uczniowie. Argumenty ze spotkania zostały umieszczone w stanowisku.
Radny Józef Romberg – powiedział, Ŝe stanowisko jest bardzo delikatnie napisane,
stanowisko powinno być dosadne.
Radna Beata Mańka-Kulik – stanowisko jest dobrze napisane, nie moŜemy atakować radnych
powiatowych, bo oni dobrze pracują, bo te szkoły jeszcze funkcjonują.
Radny Józef Romberg – nawiązał do wniosku z poprzedniej sesji w sprawie organizacji
wspólnej komisji w tym temacie.
W dalszej części dyskusji mówiono o posiedzeniu obecności radnych powiatowych na
posiedzeniach sesji oraz o dyskusji, jaka odbyła się na posiedzeniu Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki. Druga sprawa to kwestia budynku, na modernizację
którego zostały wydatkowane duŜe środki finansowe.
Po przeprowadzonej dyskusji odbyło się głosowanie nad wnioskiem radnego Joachima
Bielskiego dotyczącego wprowadzenia do stanowiska zdania j.w.
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciw 2 radnych, 6 radnych wstrzymało się
od głosu.
Za przyjęciem uchwały z poprawkami głosowało 14 radnych.
4. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z
dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w ramach
publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Zawadzkie z dojazdem do
gminy Krupski Młyn
Opinie komisji problemowych przedstawili przewodniczący komisji:
1. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – radny Stanisław Kiełek
2. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – radny
Danieliusz Gałązka
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystki – radna
Beata Mańka-Kulik
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosami „za”).
Salę posiedzeń opuścił radny Piotr Beier (usprawiedliwiony).
5. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej
w Zawadzkiem
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Przed rozpoczęciem omawiania tego punktu obrad Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Pietrusiak przewodniczenie sesji przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej
Dariuszowi Nowosielskiemu, a następnie wyszedł z Sali obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Nowosielski poinformował o autopoprawkach
wprowadzonych w podstawie prawnej: „oraz art. 190 ust. 1 pkt 2a i ust 2 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw…”,
oraz dodaje się § 3 „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego”.
Następnie Radca Prawny Mirosława Sulewska omówiła stan faktyczny i prawny, który został
opisany w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Radny Józef Romberg – skoro radca prawny się podpisał pod uzasadnieniem, to wynika z
tego, Ŝe nie zgadza się z opinią Wojewody.
Radca prawny Mirosława Sulewska – wyjaśniła, Ŝe nie jest stanowisko radcy prawnego, tylko
projekt stanowiska rady.
Radny Józef Romberg – pismo wpłynęło 20 grudnia 2011 r. adresowane do Rady Miejskiej, o
którym dowiedziałem się przed komisją w dniu 10 stycznia br. Czy nie zostały naruszone
prawa radnego? Jak to się ma do sytuacji, Ŝe Przewodniczący Rady osobiście stworzył projekt
uchwały i istnieje przepis, Ŝe w pewnych sytuacjach radny musi wyłączyć się z dyskusji i
głosowania.
Radca Prawny Mirosława Sulewska – jeszcze raz wyjaśniła radnemu stan faktyczny i prawny
zaistniałej sytuacji.
Radny Józef Romberg – Wojewoda napisał wyraźnie, Ŝe będąc wybranym na radnego, trzeba
zrzec się mandatu ławnika.
Radca prawny Mirosława Sulewska – analizując stan prawny w tym temacie dla dobra sprawy
powinien wypowiedzieć się organ nadrzędny.
Radny Józef Romberg – zapytał, czy jest przepis, który obliguje radnego do złoŜenia mandatu
ławnika.
Radca Prawny Mirosława Sulewska – art. 159 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
wskazuje, Ŝe ławnikami nie mogą być radni gminy,
Radny Stanisław Kiełek – czy prawidłowe jest sformułowanie, Ŝe wykonanie uchwały
powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego?
Radca Prawny Mirosława Sulewska – nie ma jednoznaczności w tym zakresie, Burmistrz
przesyła Wojewodzie odpowiedź.
Radny Joachim Szulc – powiedział, Ŝe jest to skandal, na sesji radni muszą się głowić się nad
bałaganem prawnym. Konkluzja jest jedna, naleŜy sprawę tę oddać do sądu.
Radny Andrzej Orłowski – zapytał, kiedy Przewodniczący Rady złoŜył mandat ławnika, oraz
powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji BudŜetowo-Gospodarczej złoŜył propozycję przyjęcia
takiego postępowania, które pozwoli uratować mandat radnego Andrzeja Pietrusiaka. Radny
powiedział, Ŝe propozycja, która została przedstawiona pozwala radzie na uzasadnienie, i
jeŜeli istnieje taka moŜliwość radny będzie ją akceptował.
Radca Prawny Mirosława Sulewska – przepisy prawa oraz orzecznictwo powalają na taką
ewentualność.
Radny Józef Romberg – powiedział, Ŝe wstrzyma się od głosu, jako radni powinniśmy stać na
straŜy prawa i nie naszą rolą jest jego negowanie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby nie
podejmowanie uchwały i zostawienie tego problemu do rozwiązania osobom, które się na tym
znają.
Radny Joachim Szulc – jeŜeli nie podejmiemy uchwały, to akceptujemy ten bałagan.
Danieliusz Gałązka – rada powinna mówić jednym głosem.
Głosowanie nad autopoprawkami do uchwały: 10 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Opinie komisji problemowych przedstawili przewodniczący komisji:
1. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – radny Stanisław Kiełek
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2. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – radny
Danieliusz Gałązka
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystki – radna
Beata Mańka-Kulik
Głosowanie nad uchwałą: 9 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
W tym momencie obrad Sesji Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zarządził przerwę.
Po przerwie obrady Sesji Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Nowosielski
przekazał prowadzenie obrad Sesji Przewodniczącemu Rady Miejskiej Andrzejowi
Pietrusiakowi.
Cd. pkt IV
Podjęcie uchwał:
6/ w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami gminnej komunikacji
przewozów pasaŜerskich.
Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił konieczność podjęcia tej uchwały – celem projektu
jest ustalenie wysokości cen za przewóz osób środkami gminnej komunikacji przewozów
pasaŜerskich. Określone zostaną maksymalne stawki cen za przewóz osób środkami gminnej
komunikacji przewozów pasaŜerskich.
Głosowanie nad uchwałą: uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.
Ad. V
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pietrusiak przedstawił informację o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik do protokołu).
Radny Joachim Bielski – nawiązał do szkolenia, które było przeprowadzane dla radnych
przez Prezesa Związku Gmin Śląska Opolskiego. Szkolenie takie powinno być bardziej
precyzyjnie. Na temat tego szkolenia negatywnie wypowiedział się równieŜ radny Józef
Romberg.
Ad. VI
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz
Mieczysław Orgacki przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Radny Stanisław Kiełek – zabrał głos w sprawie sprawozdań Burmistrza, radni chcą wiedzieć,
jakie są efekty tych wszystkich spotkań.
Radny Joachim Bielski –
Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił
Radny Andrzej Orłowski – zapytał, czy jest juŜ nowy dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej?
Radny Józef Romberg – zapytał o wyjazdy OSP do akcji.
Burmistrz Mieczysław Orgacki – OSP – kaŜde zgłoszenie jest przekazywane na policję.
Radny Joachim Szulc – zgłosił, Ŝe od firmy Remondis nie moŜna wyegzekwować
zróŜnicowanego cennika dotyczącego segregacji śmieci.
Ad. VII
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pietrusiak przekazał podziękowania Radzie
Miejskiej od Pani Haliny Kowalczyk Przewodniczącej Rady Rodziców w Zespole Szkół
Zawodowych w Zawadzkiem za zaangaŜowanie przeciwko likwidacji tej szkoły.
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Burmistrz Mieczysław Orgacki – odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Orłowskiego
powiedział, Ŝe w tej chwili Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje pełniąca obowiązki Maria
Jureczko. Jest problem, bo nikt nie przystępuje do konkursów.
Radny Józef Romberg poruszył następujące tematy:
- do godz. 14.30 świeciły lampy na ul. Opolskiej w Zawadzkiem,
- firma odpowiedzialna za zbiórkę odpadów nie dostarczyła harmonogramu,
- czy jest jakiś pomysł, co zrobić z budynkiem po starym gimnazjum,
- oświetlenie na ul Opolskiej – kredyt został spłacony, moŜe naleŜałoby zastanowić się nad
wymianą Ŝarówek na ledowe,
- wysypisko śmieci w Kielczy – w związku ze zmianą przepisów czy zostanie ono
wykorzystane, czy zostanie zamknięte?
Burmistrz Mieczysław Orgacki – wyjaśnił, Ŝe Zakład Energetyczny przeprowadzał przeglądy,
budynek po byłym gimnazjum – rozpoczęła się procedura zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego, budynek planowany jest na mieszkania tymczasowe dla ofiar przemocy w
rodzinie, modernizacja oświetlenia – naleŜałoby się zastanowić nad tym tematem, jednakŜe
kredytu nie bierze się pod uwagę, wysypisko śmieci – odbywają się spotkania w tej sprawie
na dzień dzisiejszy ujęte jest nasze wysypisko jako regionalna instalacja w sferze
składowiska.
Radny Stanisław Kiełek mówił o odśnieŜaniu na ul. Opolskiej i na temat kultury w GOSiT,
natomiast radny Andrzej Orłowski ponownie poruszył temat obniŜenia kosztów ogrzewania w
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w śędowicach i poinformował, iŜ radny Joachim Bielski
złoŜył rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych „Nasza Gmina Zawadzkie”.
Radny Danieliusz Gałązka poruszył następujące tematy: drzewo na ul. Moniuszki, ul.
Opolska-Dworcowa – przejście, lampy na deptaku, likwidacja lampy na targowisku.
Teresa Siejek – samodzielne stanowisko do spraw inwestycyjno drogowych powiedziała, ze
firma przy workach na śmieci miała dostarczyć harmonogram.
Radny Joachim Szulc – zwrócił uwagę na niedopasowanie kursów komunikacji gminnej do
pociągów odjeŜdŜających do Opola.
Burmistrz Mieczysław Orgacki – kultura- dzisiaj miał być ogłoszony konkurs na stanowisko
ds. kultury, ośnieŜanie – odbyło się spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg, tematu dyrektor
nie podjął, komunikacja gminna – jest w formie testowania. Dalej Burmistrz mówił o zwrocie
kwoty w wysokości 76 tys. zł poniesionej na naprawę wałów przeciwpowodziowych, który
był zrobiony bez dokumentacji, bez zezwolenia. Zostaną podjęte działania o przekazanie nam
tego gruntu i jeŜeli otrzymamy go nieodpłatnie, wtedy zostaną zlecone prace zgodnie z
dokumentacją i sztuką budowlaną.
Ad. VIII
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
Brak
Ad. IX
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2011 r. i 29 grudnia 2011 r.
Radny Józef Romberg – będzie głosował przeciwko przyjęciu protokołu z Sesji Rady
Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. W protokole brakuje wniosku dotyczącego organizacji
wspólnej komisji w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkól Zawodowych przez Powiat
Strzelecki oraz nie ma zastrzeŜeń radnego co do sposobu prowadzenia obrad sesji.
Radny Stanisław Kiełek – na temat prowadzenia ostatniej sesji miała być przeprowadzona
rozmowa przez przewodniczącego rady.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pietrusiak potwierdził, iŜ rozmowa taka się odbyła.
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Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji z dnia 19.12.2011 r.: 11 głosów „za”, 2 głosy
„wstrzymujące się”.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji z dnia 29.12.2011 r.: 10 głosów „za”, 3 głosy
„wstrzymujące się”.
Ad. X
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Brak wniosków.
Ad. XI
Zakończenie obrad Sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pietrusiak
zakończył obrady w dniu 16 stycznia 2012 r.
Obrady sesji zakończyły się o godz. 19.45
Protokołowała:
Inspektor ds. BRM

Sekretarz obrad:
Stanisław Kiełek

Przewodniczył:
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joanna Zawadzka
Andrzej Pietrusiak
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Dariusz Nowosielski
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