PROTOKÓŁ NR XVII/2012
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 20 lutego 2012 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu
20 lutego 2012 r. uczestniczyło 13 radnych (nieobecny Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Pietrusiak oraz radny Joachim Szulc – usprawiedliwieni). W Sesji uczestniczyli
równieŜ goście zaproszeni oraz mieszkańcy gminy.
Obradom Sesji przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Nowosielski.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu.
Porządek obrad Sesji:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Sprawy regulaminowe:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
Analiza efektów dofinansowania organizacji społecznych i stowarzyszeń
realizujących zadania publiczne w 2011 r.
Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności za 2011 r., w tym informacja o
stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie.
Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2011 r.
Podjęcie uchwał:
1. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości, której wartość
przekracza 200.000 zł (dot. działki gruntu Nr 464/17),
2. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości, której wartość
przekracza 200.000 zł (dot. działek gruntu Nr 412/7 i 412/11),
3. w sprawie realizacji na terenie Gminy Zawadzkie programu „DuŜa Rodzina4+”,
4. w sprawie przedłuŜenia okresu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zawadzkie,
5. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Zawadzkie,
będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.
na lata 2012-2016”.
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 protokołu z Sesji Rady Miejskiej w dniu 16 stycznia 2012 r.
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Zakończenie obrad Sesji.

Ad. I
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia Sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Nowosielski, który na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Nowosielski
odczytał pismo Nr
BM.005.24.2012 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wniosku o wprowadzenie do porządku
obrad Sesji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przekazania środków
finansowych dla Policji oraz pismo Nr BM.005.27.2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie
podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2012 r.
Za wprowadzeniem do porządku obrad Sesji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
przekazania środków finansowych dla Policji głosowało 13 radnych.
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Za wprowadzeniem do porządku obrad Sesji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2011 r. w
sprawie uchwały budŜetowej na 2012 r. głosowało 13 radnych.
Porządek posiedzenia ze zmianami został przyjęty jednogłośnie (13 głosów „za”).
Ad. II
Analiza efektów dofinansowania organizacji społecznych i stowarzyszeń realizujących
zadania publiczne w 2011 r.
Opracowanie dotyczące analizy efektów dofinansowania organizacji społecznych i
stowarzyszeń realizujących zadania publiczne w 2011 r. stanowi załącznik do protokołu.
Analizę przedstawił Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Marek
Matuszczak.
Radny Andrzej Orłowski – na naszym terenie działa wiele organizacji społecznych, których
działalność promuje naszą gminę. Radny podziękował tym wszystkim, którzy angaŜują się w
działalność stowarzyszeń.
Ad. III
Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności za 2011 r., w tym informacja o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie.
Radny Andrzej Orłowski – jest rzeczą niedopuszczalną, by Komisariat Policji funkcjonował
w tak okrojonym składzie, brakuje siedmiu policjantów. Klub Radnych „Nasza Gmina
Zawadzkie” złoŜy wniosek o wystąpienie do Komendanta Powiatowego Policji o
uzupełnienie braków kadrowych. Radny zawnioskował równieŜ do Komendanta Komisariatu
Policji o zamieszczenie szerszej informacji na stronie internetowej na temat Komendy
Powiatowej Policji oraz uaktualnione dane na temat Komisariatu Policji w Zawadzkiem.
Komendant Komisariatu Policji Komisarz Marian Buczek – poinformował, Ŝe w najbliŜszym
czasie będzie w Komisariacie policji 8 wakatów.
W dalszej części dyskusji mówiono o nietrzeźwych rowerzystach oraz naborze do policji.
Na zakończenie Komendant Komisariatu Policji podziękował za planowane dofinansowanie
na słuŜby dodatkowe policji.
Ad. III
Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2011 r.
Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2011 r. przedstawiła
Maria Jureczko Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Radny Dariusz Nowosielski zapytał jak komisja ocenia utrzymanie mieszkań przez
mieszkańców, czy się to monituje?
Radny Józef Romberg – zapytał, czy komisja ma rozeznanie na temat osób chętnych na
zamianę mieszkania?
Maria Jureczko- generalnie mieszkania są w opłakanym stanie, natomiast jeŜeli chodzi o
zamianę, to komisja przychyla się do wniosków, sprawy takie rozpatrywane są indywidualnie.
Radny Józef Romberg – czy przy przydziale i zamianie mieszkań komisja bierze pod uwagę
stan zdawanego mieszkania?
Burmistrz Mieczysław Orgacki – wyjaśnił, Ŝe komisja się tym nie zajmuje, administratorem
mieszkań jest ZAW-KOM.
Radny Józef Romberg – zapytał, czy komisja ma świadomość przydzielając mieszkanie, Ŝe
jest to na przykład mieszkanie zdewastowane?
Burmistrz Mieczysław Orgacki – komisja ma zawsze taką informację, ZAW-KOM pilnuje, by
mieszkanie zostało odebrane w taki sposób, jak zostało przydzielone.

3

Ad. IV
Podjęcie uchwał:
1. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości, której wartość
przekracza 200.000 zł (dot. działki gruntu Nr 464/17)
Projekt uchwały omówił Burmistrz Mieczysław Orgacki.
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 (13 głosami „za”).
2. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości, której wartość
przekracza 200.000 zł (dot. działek gruntu Nr 412/7 i 412/11)
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 (13 głosami „za”).
3. w sprawie realizacji na terenie Gminy Zawadzkie programu „DuŜa Rodzina4+”,
przekracza 200.000 zł (dot. działek gruntu Nr 412/7 i 412/11)
Radny Andrzej Orłowski – Klub Radnych „Nasza Gmina Zawadzkie” omówił ten projekt i
został on oceniony pozytywnie.
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 (13 głosami „za”).
4. w sprawie przedłuŜenia okresu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zawadzkie
Radny Andrzej Orłowski – Klub Radnych „Nasza Gmina Zawadzkie” omówił ten projekt i
został on oceniony pozytywnie.
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 (13 głosami „za”).
5. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Zawadzkie,
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będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.
na lata 2012-2016”
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
przedstawił Prezes Spółki ZAW-KOM Henryk Morys.
Radna Beata Mańka-Kulik – wyraziła swoje zadowolenie z faktu, iŜ w planie rozwoju została
uwzględniona budowa kanalizacji w Kielczy.
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 (13 głosami „za”).
6. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił, Ŝe w budŜecie na 2012 r. została zaplanowana
kwota w wysokości 10 tys. na dodatkowe patrole dla Komisariatu Policji w Zawadzkiem.
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 (13 głosami „za”).
7. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/102/11 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budŜetowej
na 2012 r.
Skarbnik Gminy Karina Nowak omówiła szczegółowo projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosami „za”).
Ad. V
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Informację o działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miejskiej odczytał
Wiceprzewodniczący Dariusz Nowosielski (informacja w załączeniu).
Ad. VI
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Mieczysław Orgacki przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Radny Danieliusz Gałązka – nawiązał do wniosku Komisji Samorządności i Porządku
Publicznego dotyczącym wycięcia drzewa na ul. Moniuszki w Zawadzkiem, natomiast radny
Joachim Bielski zapytał, o dofinansowanie do robót przy kinoteatrze.
Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił, Ŝe braki dotyczyły np. braku stropu, oświetlenia
sceny plenerowej, wymiany drzwi.
Ad. VII
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Nowosielski przedstawił następujące sprawy:
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1/ pismo Nr NK.III.4131.1.8.2012.AP. z dnia 25.01.2012 Wojewody Opolskiego –
rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające niewaŜność uchwały Nr XIV/109/11 Rady Miejskiej
w Zawadzkiem z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie darowizny,
2/ pismo Nr WKW.542.4.2011 z dnia 27.01.2012 r. Kuratora Oświaty i Wychowania w
sprawie braku informacji ze strony Starosty o zamiarze likwidacji Zespołu Szkól
Zawodowych w Zawadzkiem,
3/ Uchwałę Nr 810/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z
dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Zawadzkie,
4/ pismo Nr OW.4424.15.4.4.2012 z dnia 7.02.2012 r. Burmistrza Zawadzkiego w sprawie
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego,
5/ pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu na temat przeprowadzenia wyborów
uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Op.,
6/ pismo Nr NK.III.4131.7.1.2012.AP z dnia 10.02.2012 r. Wojewody Opolskiego
stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Zawadzkiem Pana Andrzeja
Pietrusiaka,
7/ pismo z dnia 13.02.2012 r. Burmistrza Zawadzkiego o wyznaczenie dwóch radnych do
udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej wnioski na nagrody za wyniki i
osiągnięcia sportowe –
Kandydaci: radny Andrzej Orłowski,
- radna Beata Mańka-Kulik,
- radny Kazimierz Szmal.
Radny Andrzej Orłowski zrezygnował z kandydowania.
Głosowanie: 11 głosów „za”, 2 radnych nie głosowało.
8/ pismo Stowarzyszenia Siedlisko na temat działalności stowarzyszenia i wsparcie.
Następnie głos zabrał radny Andrzej Orłowski, który poinformował, Ŝe w dniu 16.01.br.
radny Józef Romberg złoŜył rezygnację z członka Klubu Radnych „Nasza Gmina
Zawadzkie”. Radny mówił równieŜ o tym, iŜ na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu i Turystyki omówiony został temat związany z działalnością ASPR – klub
potrzebuje wsparcia finansowego.
Radny Joachim Bielski – Przewodniczący Rady Miejskiej wysłał pismo do Rady Powiatu,
które jest przeciwstawne do stanowiska Rady Miejskiej, które zostało przyjęte na poprzedniej
sesji. Czy Przewodniczący Rady ma prawo wysyłać pisma? Pisanie pism bez konsultacji z
Radą jest naduŜyciem jego kompetencji.
Radca Prawny Mirosława Sulewska – rolą przewodniczącego jest organizowanie pracy rady,
reprezentowanie jej na zewnątrz.
Radny Józef Romberg – kilka razy monitował u Przewodniczącego Rady, by nie podpisywał
się pod pismami i artykułami w gazecie jako przewodniczący rady. Pismo do Rady Powiatu
mi ubliŜa, gdyŜ to nie jest moje zdanie. Przewodniczący Rady wysłał pismo, gdzie sugeruje,
co Rada Powiatu ma zrobić.
Radna Beata Mańka-Kulik – Przewodniczący Rady od samego początku bierze udział w
pracach komisji, tworzył razem z nami to pismo, które jest jak najbardziej zgodne z naszą
polityką. Radna zaapelowała do przedmówcy, aby zaprzestał takich działań, które dzielą
radnych i mieszkańców oraz, aby przeprosił wszystkich straŜaków, którzy czują się uraŜeni
wypowiedzią radnego na poprzedniej sesji.
Radny Józef Romberg – pismo jednoznacznie zaprzecza temu, co rada podjęła. Dalej radny
zapytał, co komisja zrobiła, aby zapobiec reorganizacji zespołu szkół?
Radna Beata Mańka-Kulik – działania są monitorowane, prowadzone są rozmowy z radnymi
powiatowymi, o których uwaŜam, Ŝe pracują dobrze. Radna współpracuje w tym temacie z
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radnym Joachimem Szulcem, który bardzo duŜo robi w tym zakresie. NajwaŜniejsze są
efekty. Dalej głos w tej sprawie zabrał równieŜ radny Danieliusz Gałązka.
Radna Brygida Polak – na komisji oświatowej radny Joachim Bielski poruszał temat pisma do
starostwa. Przewodniczący Rady Miejskiej tłumaczył zasadność wystosowania tego pisma.
Radny Joachim Bielski – zawnioskował, by w przyszłości przewodniczący trzymał się
swojego zakresu obowiązków.
Na zakończenie Burmistrz Mieczysław Orgacki odpowiedział na zapytanie radnego
Danieliusza Gałązki w sprawie wycięcia drzewa na ul. Moniuszki – odbyły się oględziny,
decyzję wydaje starosta.
Ad. VIII
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
Brak.
Ad. IX
Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej w dniu 16 stycznia 2012 r.
Protokół z sesji z dnia 16 stycznia 2012 został przyjęty stosunkiem głosów 10 „za”, przy 3
głosach „wstrzymujących się”.
Ad. X
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
1. Radny Piotr Guzy – wniosek o rozwaŜenie moŜliwości wprowadzenia w kolejnych latach
do budŜetu gminy stałego monitoringu na terenie miasta i gminy Zawadzkie w celu poprawy
bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu dewastacji istniejących obiektów (12 głosów „za”, 1 głos
„wstrzymujący się”).
2. Radny Stanisław Kiełek – z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Zawadzkiemu oraz
utworzenia Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi” wniosek o rozwaŜenie moŜliwości
(w ramach promocji) wydania przewodnika turystycznego „Szlakiem budownictwa
sakralnego-kościoły, krzyŜe i kapliczki przydroŜne Gminy Zawadzkie”. Oddział Zakładowy
PTTK „Huta Andrzej” deklaruje pomoc w pozyskiwaniu materiałów informacyjnych oraz
wytyczenie szlaku pieszo-rowerowego w/w obiektów na terenie gminy (12 głosów „za”, 1
głos „wstrzymujący się”).
3. Klub Radnych „Nasza Gmina Zawadzkie” – w związku z duŜymi brakami kadrowymi
(wakatami) w Komisariacie Policji w Zawadzkiem wniosek do Komendanta Powiatowego
Policji w Strzelcach Opolskich o przydzielenie Komisariatowi Policji w Zawadzkiem
brakujących policjantów. Rada upowaŜnia Przewodniczącego do wystąpienia w tej sprawie
(13 głosów „za”).
Ad. XI
Zakończenie obrad Sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pietrusiak
zakończył obrady w dniu 20 lutego 2012 r.
Obrady sesji zakończyły się o godz. 17.50.
Protokołowała:
Inspektor ds. BRM

Sekretarz obrad:
Stanisław Kiełek

Przewodniczył:
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Joanna Zawadzka
Dariusz Nowosielski
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