PROTOKÓŁ NR XVIII/2012
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 26 marca 2012 r.
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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu
26 marca 2012 r. uczestniczyło 14 radnych (nieobecny Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Pietrusiak- usprawiedliwiony). 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.
Sprawy regulaminowe:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
II.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r., w tym
przyjęty na 2012 r. stan zaspokojenia potrzeb socjalnych przez OPS z
uwzględnieniem opieki nad dziećmi z rodzin patologicznych.
III.
Informacja o przygotowaniu gminy do sytuacji kryzysowej, tj. planu i działań
mających na celu zapobieganie przed powodzią.
IV.
Podjęcie uchwał:
1. 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.,
2. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem za 2011 r.,
3. w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki,
4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie za rok 2011 r.,
5. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2012”,
6. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie,
7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie”,
8. w sprawie przyjęcia/nie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem,
9. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem:
a/ zgłaszanie kandydatów,
b/ wybór komisji skrutacyjnej,
c/ przeprowadzenie głosowania,
d/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
V.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
VI.
Informacja Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
VII. Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje.
VIII. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
IX.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2012 r.
X.
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
XI.
Zakończenie obrad Sesji.
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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 Burmistrza
Nr ON.005.36.2012 z dnia 20.03.2012 r. o wycofanie z porządku obrad sesji następujących
projektów uchwał:
- w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie”.
Za wycofaniem z porządku obrad sesji uchwały
w sprawie aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie
głosowało 14 radnych, natomiast za wycofaniem uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Zawadzkie” głosowało równieŜ 14 radnych.
Głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad sesji ze zmianami: 14 głosów „za”.
Ad. II
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r., w tym przyjęty na
2012 r. stan zaspokojenia potrzeb socjalnych przez OPS z uwzględnieniem opieki nad
dziećmi z rodzin patologicznych.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem za 2011 r.
przedstawiła Pani Maria Jureczko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
(sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały).
Radny Andrzej Orłowski zapytał o środki na zasiłki celowe przyznawane z okazji jubileuszy
małŜeńskich.
Maria Jureczko odpowiedziała, Ŝe jest to kwota w wysokości 500 zł na małŜeństwo. Jubilaci
otrzymują medale od Prezydenta RP za długoletnie poŜycie małŜeńskie.
Burmistrz Mieczysław Orgacki dodał, Ŝe z wnioskiem do Prezydenta RP występuje
Burmistrz.
Radny Józef Romberg zapytał o ściągalność kwot, które są wypłacane w ramach funduszu
alimentacyjnego
Maria Jureczko – obserwuje się spadek ściągalności , tendencja ta spowodowana jest ilością
osób kwalifikujących się.
W dalszym ciągu dyskusji radni wyrazili swoje zadowolenie z gospodarowania środkami
finansowymi w OPS-ie.
Ad. III.
Informacja o przygotowaniu gminy do sytuacji kryzysowej, tj. planu i działań mających na
celu zapobieganie przed powodzią.
Informację o przygotowaniu gminy do sytuacji kryzysowej przedstawił Damian Macioszek
odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe (informacja w załączeniu). Do tej pory została
wyczyszczona Mała Panew, zabezpieczona została wyrwa przy moście przy ul. Kilińskiego i
przy stawie hodowlanym oraz zostały wyczyszczone rowy melioracyjne – te, które są
własnością gminy i te, z których gmina czerpie poŜytki. Planowana jest przebudowa upustu
przeciwpowodziowego przy ul. Kilińskiego, podjęte zostały działania mające na celu
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przyjęcie na własność jazu nr 9 w Kielczy na rzece Kieleczka, co umoŜliwi jego regulowanie
w taki sposób, aby poprzez piętrzenie za jego pośrednictwem wody potoku nie powodowały
nadmiernego wzrostu poziomu wody gruntowej, które z kolei podtapiają okoliczne posesje.
Burmistrz Mieczysław Orgacki uzupełnił wypowiedź przedmówcy:
- zaktualizowany został plan operacyjny przed powodzią,
- uszczegółowiony został opis wód na terenie Gminy Zawadzkie,
- dokonano szczegółowego opisu urządzeń,
- zaktualizowano wykaz osób,
- opracowano szczegółowy sposób postępowania w razie powodzi,
- sporządzono wykaz sił i środków będących w dyspozycji burmistrza,
- opracowano plan ewakuacji ludności z terenów zalewowych,
- przystosowany został samochód pod potrzeby zarządzania kryzysowego,
- zakupiono agregat prądotwórczy oraz telefony bezprzewodowe.
Radny Andrzej Orłowski zapytał, czy zespół kryzysowy analizował sytuacje powstającego
rozlewiska przy posesji pp. Thiel, czy zespół wypracował jakąś koncepcję, by jaz zastąpić
jazem ruchomym?
Burmistrz Mieczysław Orgacki – od 1 stycznie br. p. Thiel nie ma pozwolenia wodnoprawnego , więc nie moŜe spiętrzać wody. Jaz musi być jazem ruchomym, równieŜ RZGW
jest takiego samego stanowiska.
Radny Joachim Bielski – przy większych opadach występują podtopienia łąk, czy jako gmina
moŜemy kogoś zobligować by udroŜnić rowy?
Burmistrz Mieczysław Orgacki – jeŜeli są to nasze rowy, to sukcesywnie je odnawiamy,
pozostałe rowy są pod nadzorem starosty. Obowiązkiem starosty jest zinwentaryzowanie
rowów i utrzymanie ich w odpowiednim stanie. Wszyscy właściciele, którzy mają poŜytki są
zobowiązani do utrzymywania rowów w odpowiednim stanie.
Ad. IV.
Podjęcie uchwał:
1. 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 przedstawiła i omówiła projekt 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. Minister Finansów na swojej stronie internetowej ogłosił
ostateczne kwoty subwencji ogólnej oświatowej. Kwota subwencji jest niŜsza niŜ była
planowana o kwotę 18.919 zł. W związku z powyŜszym w dziale dotyczącym urzędów
zmniejszona została kwota na szkolenie w wysokości 18.919 zł.
Radni postanowili omówić ten projekt uchwały jako pkt 5 - 13 głosów „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się”.
2. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem za 2011 r.
Projekt uchwały omówił Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki Robert Gwóźdź.
Radny Andrzej Orłowski – podniósł kwestię kosztów funkcjonowania MOKSiR-u i
funkcjonowania obecnego GOSiT-u – w obecnym budŜecie będzie brakowało 269 tys. zł.
Robert Gwóźdź Dyrektor GOSiT-u – razem dochody GOSiT-u będą wynosić 1.430.000 zł
(1.280.000 zł plus dochody 150 tys. zł).
Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił, Ŝe ośrodek w tej chwili ma więcej środków ze
względu na to, iŜ ma więcej zadań – nowy obiekt. Prowadzony jest stały monitoring nad
budŜetem, w momencie kiedy zostanie oddany do uŜytku nowy budynek kinoteatru, wtedy
zobaczymy jaki jest rzeczywisty koszt.
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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 stosunkiem głosów 13 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
3. w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
Burmistrz Mieczysław Orgacki omówił projekt tej uchwały.
Radny Andrzej Orłowski – temat en był omawiany na zebraniu wiejskim, Rada Sołecka
korzysta z moŜliwości pozyskania tych środków.
Radny Paweł Klencz – jeŜeli będzie fundusz, to sołtysi mogą opierać się o konkretne
pieniądze.
Radny Joachim Szulc – dobrze, Ŝe te środki są wykorzystywane, były zawsze moŜliwości, ale
gmina nie pomagała.
Radny Paweł Klencz- zasadne byłoby, by urzędnik odpowiedzialny był członkiem Odnowy
Wsi, czy Rady Sołeckiej.
Burmistrz Mieczysław Orgacki – fundusz sołecki są to środki publiczne, więc obowiązują
procedury i wydatkowanie musi się odbywać zgodnie z prawem. Urzędnicy wykonują swoje
zadania na terenie urzędu, natomiast sołtysi wykonują swoje zadania poza urzędem.
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 został podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.
4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie za rok 2011 r.
Sprawozdanie omówiła Barbara Skwara Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
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 został podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.
5. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2012”
Projekt uchwały został omówiony przez Burmistrza Mieczysława Orgackiego oraz Renatę
Augustyniak inspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
Opinie komisji problemowych przedstawili przewodniczący komisji:
1. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – radny Stanisław Kiełek
2. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – radny
Danieliusz Gałązka
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3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystki – radna
Beata Mańka-Kulik
Uchwała został podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.
6. 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 przedstawiła nową wersję projektu tej uchwały, która
uwzględniała zmiany dotyczące subwencji oświatowej .
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
Głosowanie nad zmianą w uchwale: 14 głosów „za”.
Głosowanie nad uchwałą z poprawkami – 14 głosów „za”.
8. w sprawie przyjęcia/nie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Nowosielski przedstawił projekt tej uchwały
oraz odczytał pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Pietrusiaka informujące
radnych o tym, iŜ w dniu 12 marca 2012 r. przesłana została skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Opolu na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego z dnia
10.02.2012 r. Ponadto Przewodniczący informuj, Ŝe w związku ze zmianą zakresu
obowiązków wykonywanej pracy zawodowej z dniem 26.03.2012 r. rezygnuje z funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem.
Radny Andrzej Orłowski – zapytał, dlaczego radni mają głosować nad rezygnacją?
Radca Prawny Mirosława Sulewska wyjaśniła, Ŝe zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
ustawodawca dopuszcza podjęcie uchwały.
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
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego
Rady Miejskiej głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
9. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem:
a/ zgłaszanie kandydatów
Radna Brygida Polak – w imieniu Klubu „Przyszłość Zawadzkiego” zgłosiła radnego
Stanisława Kiełka. Radny Stanisław Kiełek wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Ryszard Opas – zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Orłowskiego. Radny Andrzej
Orłowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku kolejnych kandydatur lista kandydatów została zamknięta.
b/ wybór komisji skrutacyjnej
Radny Joachim Bielski zgłosił kandydaturę radnego Piotra Guzego. Radny Piotr Guzy
wyraził zgodę.
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Radny Józef Romberg zgłosił kandydaturę Joachima Bielskiego. Radny Joachim Bielski
wyraził zgodę.
Radny Danieliusz Gałązka zgłosił kandydaturę radnej Brygidy Polak. Radna Brygida Polak
wyraziła zgodę.
Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej jak wyŜej: 11 głosów „za”, 3 głosy
„wstrzymujące się”.
W tym momencie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Nowosielski zarządził
przerwę, w czasie której Komisja Skrutacyjna miała przygotować karty do głosowania.
c/ przeprowadzenie głosowania
Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i wyjaśniła sposób głosowania:
głosować moŜna na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata. Postawienie znaku „X” w więcej niŜ 1 kratce nie niepostawienie znaku
„X” w Ŝadnej kratce powoduje niewaŜność głosu.
Radca prawny Mirosława Sulewska wyjaśniła, Ŝe zgodnie z przepisami prawa bezwzględna
większość głosów oznacza więcej głosów „za” niŜ „przeciw” i wstrzymujących się” razem.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Guzy rozdał karty do głosowania i kolejno radni
podchodzili do parawanu wyborczego, gdzie dokonywali wyboru.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów,
a następnie został odczytany przez radnego Piotra Guzego protokół Komisji Skrutacyjnej. Na
Sali było obecnych 14 radnych, wydano 12 kart do głosowania.
d/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
Po odczytaniu protokołu, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Nowosielski odczytał
uchwałę stwierdzająca wybór radnego Stanisława Kiełka na Przewodniczącego Rady
Miejskiej. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
W tym momencie obrady sesji przejął nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Kiełek.
Ad. V
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek odczytał informację o działalności
międzysesyjnej Przewodniczącego Andrzeja Pietrusiaka.
W informacji między innymi jest mowa o wyjaśnieniu obecnego statusu prawnego radnego
Andrzeja Pietrusiaka i jego uczestnictwa w posiedzeniach komisji i sesji.
Radca prawny Mirosława Sulewska wyjaśniła, Ŝe była przeprowadzona rozmowa z
pracownikiem nadzoru prawnego, który poinformował, Ŝe nie udziela porad prawnych, ale
zaznaczył Ŝe będzie wszczynał postępowanie w sytuacjach, kiedy stwierdzi uczestnictwo
radnego Andrzeja Pietrusiaka w posiedzeniach komisji, czy teŜ rady.
W trakcie omawiania tego punktu radny Paweł Klencz opuścił obrady sesji.
Ad. VI
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Mieczysław Orgacki przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym (sprawozdanie w załączeniu).
Obrady sesji opuścił radny Piotr Beier.
Radny Joachim Bielski zapytał o program Rodzina 4+ oraz liczbę pasaŜerów korzystających z
transportu gminnego.
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Burmistrz Mieczysław Orgacki odpowiedział, Ŝe nadzór nie wniósł uwag do uchwały, więc
uchwała będzie wdroŜona w Ŝycie. Natomiast z transportu gminnego w miesiącu styczniu
skorzystało 1900 osób, w miesiącu lutym 2450 osób.
Radny Joachim Bielski – mówił o umiejscowieniu przystanku w śędowicach w innym
miejscu.
Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił, Ŝe Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody
na umiejscowienie przystanku w miejscu wskazanym przez mieszkańców. W przyszłości,
gdyby były środki finansowe to moŜna rozwaŜyć wybudowanie zatoczki w tym miejscu.
Dalej radny Joachim Bielski pytał o działalność komisji ds. ekologicznego ogrzewania i czy
w ogóle taka komisja powstała.
Burmistrz Mieczysław Orgacki odpowiedział, Ŝe komisję tę stanowią urzędnicy, którzy
działają zgodnie z podjęta uchwałą.
Radny Joachim Szulc – zapytał, czy firma wykonująca kanalizację na ul. Opolskiej ma
naprawić tę ulicę?
Burmistrz Mieczysław Orgacki odpowiedział, Ŝe firma, która robi kanalizację, zajmując pas
drogowy musi się z właścicielm rozliczyć.
Ad. VII
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje.
Radny Józef Romberg – zwrócił uwagę na stwarzającą niebezpieczeństwo zarwana
studzienkę na ul. 1 Maja w Zawadzkiem oraz zapytał o remonty cząstkowe dróg po zimie,
chodzi tutaj głównie o ulice Kolejową.
Burmistrz Mieczysław Orgacki – zasadne jest, by zrobiony został cały ten odcinek.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek odczytał pismo Rady Powiatu
Strzeleckiego informujące, ze z dniem 1 września 2012 r. Zespół Szkół Zawodowych zostanie
przeniesiony do nowo utworzonego Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych przy ul. Krótkiej 1.
W związku z powyŜszym gmina uwzględniając lokalne potrzeby społeczne i rynkowe winna
zabezpieczyć w planie zagospodarowania przestrzennego adekwatne do tych potrzeb
przeznaczenie obiektu po byłym Zespole Szkół Zawodowych w Zawadzkiem.
Następnie została przedstawiona skarga mieszkańca Zawadzkiego na działalność Burmistrza
Zawadzkiego. Burmistrz Mieczysław Orgacki w tym miejscu wyjaśnił, iŜ w miesiącu lutym
wpłynęło pismo, następnie odbyło się spotkanie z zainteresowanym, udzielono ustnej
odpowiedzi, po czym została wydana decyzja w tej sprawie przez Ośrodek Pomocy
Społecznej.
W związku z brakiem Sekretarza obrad Sesji w tym momencie stosunkiem głosów 11 „za”,
przy 1 głosie „wstrzymującym się” Sekretarzem został wybrany radny Danieliusz Gałązka.
Głosowanie nad przekazaniem skargi Komisji Rewizyjnej, celem zbadania zasadności i
wypracowania stanowiska”: 12 głosów „za”.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek odczytał pisma:
- Sejmiku Województwa Opolskiego – informujące o przyjętej rezolucji w sprawie uczczenia
pamięci bezbronnych i niewinnych ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz ofiar zbrodni
dokonanych na obywatelach RP.
- Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu w sprawie wyborów uzupełniających ławników.
Przewodniczący Stanisława Kiełek mówił równieŜ o protokole Komisji Rewizyjnej z dnia
24 lutego 2012 r. z kontroli w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w Zawadzkiem.
Ustalono, Ŝe protokół zostanie wysłany droga mailową do wszystkich radnych.
Ad. VIII
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
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Odpowiedzi z sesji z dnia 20 lutego 2012 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław
Kiełek (pismo nr BM.005.38.2012 z dnia 22 marca 2012 r. w załączeniu).
Ad. IX
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2012 r.
Protokół z sesji z dnia 20 lutego 2012 r. został przyjęty stosunkiem głosów 11 „za”, przy 1
głosie „wstrzymującym się”.
Ad. X
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Brak wniosków.
Ad. XI
Zakończenie obrad Sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji w dniu 26 marca 2012 r. Przewodniczący Rady
Miejskiej zakończył obrady Sesji.
Obrady sesji zakończyły się o godz. 18.30.
Protokołowała:
Inspektor Joanna Zawadzka

Sekretarz obrad:
Stanisław Kiełek

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Danieliusz Gałązka

Stanisław Kiełek
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Dariusz Nowosielski
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