
Protokół 
z posiedzenia komisji wspólnych Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytego w dniu 28 lipca 2010r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie 

 
 

Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 15.30. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Drabko 
Udział w posiedzeniu wzięli radni oraz zaproszeni goście - listy obecności radnych oraz 
zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 

1. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Zawidowa na rok 2010,  
b) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2009 rok, 
c) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zawidów, 
d) zmiany uchwały Nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 

maja 2005r w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zawidowie,  

e) przyjęcia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości na lata 2010-2018, 
f) zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości na lata 2010-2018, 

 

1.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Zawidowa na rok 2010,  

 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon wyjaśniła, iż Urząd Miejski otrzymał pismo z Urzędu 
Wojewódzkiego, o przyznanych środkach w wysokości 290 000 zł, jako dofinansowanie 
przebudowy ulicy Lubelskiej.  
Zadanie to, nie było wprowadzone w budżecie miasta i aby rozpocząć jakąkolwiek procedurę 
przetargową, musi się wszystko zgadzać pod względem dokumentacyjnym. Strona 
dochodowa wynosi 290 000 zł, a łączne zadanie to kwota 604 000 zł. 
Drugą pozycją jest zadanie związane z budową wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy ulicy 
Szkolnej. Budżet państwa rozliczył środku PROW-u. Planowana dotacja została zmniejszona 
do kwoty 188 000 zł dlatego, iż dla wykonawcy zostały naliczone odsetki karne. 
Kolejną sprawą jest przeprowadzenie prac remontowo modernizacyjnych na stadionie 
miejskim, przede wszystkim remont trybun za kwotę 38 000 zł oraz wykonanie i montaż 
piłkochwytu od strony Wilczej, ogrodzenie wewnętrzne płyt boiska wraz z utwardzeniem 
powierzchni nad trybunami i roboty przy boisku plażowym co będzie kosztować 30 000 zł. 
Dochodzą drobne kwoty, które występują po stronie dochodów takie jak, bieżąca zmiana 
realizacji budżetu i zmiana klasyfikacji budżetowej np. gospodarka mieszkaniowa. Uzyskano 
80 zł, jako dochody ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejszając automatycznie o tą 
kwotę planowane dochody z tytułu różnych dochodów. 
 Uzyskano 1.200 zł jako dodatkowe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 
osób prawnych, automatycznie zmniejszając prognozowane dochody z podatku rolnego osób 
prawnych, ze względu na obniżenie ceny żyta. 
 



Radna Teresa Brud zadała pytanie, jaki jest zakres robót na ulicy Lubelskiej, jaka będzie 
nawierzchnia drogi, czy będzie wymieniana sieć wodociągowa, która jest stara i czy będzie 
wykonany także chodnik. 
Zastępca Burmistrza Robert Łężny odpowiedział, że chodnik będzie robiony od strony 
budynków mieszkalnych, nie zaś od strony oczyszczalni, nawierzchnia ulicy będzie asfaltowa 
do momentu gdzie położona jest kostka. 
Radna T. Brud zadała pytanie, po której stronie znajduje się sieć wodociągowa. 
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że po stronie oczyszczalni. 
Radna T. Brud zapytała, co będzie z przyłączami, które są w złym stanie technicznym. 
Radna zauważyła, że sieć jest wystarczająco stara aby ją wymienić bądź wyremontować. 
Radna T. Brud dodała, że w miejscu gdzie ma się pojawić chodnik znajduje się kilka słupów 
energetycznych i jeden z nich jest w bardzo złym stanie technicznym. 
 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, jakiej szerokości będzie droga i chodnik w miejscu 
gdzie chodnik będzie po obu stronach i w miejscu, gdzie będzie tylko po jednej. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że jezdnia będzie miała 6 metrów, natomiast co do 
chodnika, to nie jest w stanie teraz tego omówić, ale wszystko jest widoczne na projekcie. 
Radny Andrzej Pilarski zadał pytanie, w jaki sposób zostanie położona nawierzchnia i czy 
będzie zrywana stara. 
Pan Robert Łężny odpowiedział, że nawierzchnia będzie miała 8 cm grubości, zostanie 
wyrównana stara i położona nowa nawierzchnia. 
 
Radna T. Brud zadała pytanie, czy wiadomo jaka nawierzchnia znajduje się pod obecną. 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że pod obecną nawierzchnią znajduje się bruk. 
Radna T. Brud zadała pytanie, czy w drodze zostało uwzględnione odprowadzenie wody. 
Pan Robert Łężny odpowiedział, iż uwzględnione zostały kratki i woda odprowadzana będzie 
w kierunku oczyszczalni. 
Radny A. Pilarski zadał pytanie, z jakich podstaw prawnych wynika konieczność ogrodzenia 
płyty boiska i zapewnienie odpowiednich siedzisk na stadionie. 
Zastępca Burmistrza Robert Łężny oznajmił, iż w sobotę odbyło się spotkanie z Komisją 
Polskiego Zawiązku Piłki Nożnej i wydziałem prewencji imprez masowych z Komendy 
Powiatowej Policji ze Zgorzelca. 
Rozporządzenie PZPN w sprawie przyznawania licencji klubom czwartej ligi mówi o tym, iż 
na boisku musi znajdować się 230 siedzisk plastikowych. 
Radny A. Pilarski zadał pytanie, czy zamiast plastikowych siedzisk nie mogą być ławki. 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie mogą, gdyż takie są wymogi. 
Pan Robert Łężny oznajmił, że remont trybun to połowa rzeczy do zrobienia na stadionie. 
Dochodzi oddzielenie części trybun dla gości i barierka między boiskiem, a trybunami. 
Klub „Piast” wystąpił do Urzędu Miejskiego o to, aby wykonać konieczne remonty 
umożliwiające graczom drużyny rozgrywanie meczy na boisku w Zawidowie.  
Radny A. Pilarski zauważył, że z tego co mu wiadomo PZPN rozporządzeń nie wydaje. 
Zastępca Burmistrza Robert Łężny oznajmił, iż na stronie internetowej PZPN-u zamieszczone 
są dokumenty i licencje, do których można zaglądnąć. 
Burmistrz Miasta Pan Józef Sontowski oznajmił, że nieważne jak dokument się nazywa, 
ważne jest uwarunkowanie, które należy spełnić, aby dostać licencję. Nie spełnienie jednego z 
punktów wyklucza drużynę z awansu. 
Radny A. Pilarski zadał pytanie, czy nie ma żadnych okresów przejściowych na załatwienie 
tej sprawy. 
Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie ma. Możliwość jest tylko taka, aby w przypadku kiedy 
boisko nie zostanie ukończone na czas, drużyna może rozgrywać mecze w Zgorzelcu. 



Radny A. Pilarski zadał pytanie, ile spotkań miałoby się odbyć w Zawidowie. 
Radny Janusz Kuszaj odpowiedział, że 15. 
Radny A. Pilarski zauważył, że warto byłoby oszacować jakie byłyby koszty wyjazdów 
drużyny do Zgorzelca. 
Radny oznajmił, iż ostatnio był świadkiem jak osoba kobieta idąca nierównym chodnikiem 
przy ulicy Szerokiej wywróciła się.  
Radny A. Pilarski zauważył, iż wydaje mu się, że w tym mieście pomylono priorytety, a na 
stadion miejski do tej pory poniesiono niemałe nakłady. 
Od początku kadencji jest wiele potrzeb składanych przez radę i nie znajdują one przebicia. 
Radny oznajmił, że nie jest zdania, aby na stadionie nic nie robić, ale kwota bliska 100,000 zł 
to przesada. 
Radny Janusz Dworakowski zadał pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy drużyna starała 
się ile mogła, i czy stosowne byłoby pozbawić ich awansowania do IV ligi. 
 
 Radny J. Kuszaj wyjaśnił, że gracze są z Zawidowa, kibice również są z Zawidowa i każdy 
mieszkaniec miasta chciałby przyjść na mecz, który jest rozgrywany na własnym boisku w 
Zawidowie. 
Radny J. Kuszaj oznajmił, że stadion miejski powinien być wizytówka miasta i powinny 
pojawić się na nim nowe trybuny i ogrodzenie boiska. 
Radny A. Pilarski zadał pytanie, ilu zawodników z Zawidowa gra w drużynie. 
Radny J. Kuszaj wyjaśnił, że zadowolony jest z faktu, iż w drużynie gra 9 zawodników 
zamieszkujących Zawidów, w porównaniu do innych drużyn, gdzie pojawia się tylko jeden 
zawodnik miejscowy. 
Radny A. Pilarski zadał pytanie, ilu zawodników z poza Zawidowa gra w drużynie. 
Radny J. Kuszaj odpowiedział, że z poza miasta gra 11 osób. 
Radny A. Pilarski zadał pytanie skierowane do radnego J. Kuszaja, jakby się wytłumaczył 
przed osobą, która na jego oczach przewróciłaby się na nierównym chodniku. 
Radny A. Pilarski zauważył, że lepiej jest zainwestować w infrastrukturę drogową i zbudować 
nowe chodniki, niż w infrastrukturę sportową. 
Radna T. Brud zadała pytanie, ile kosztowałby wynajem boiska w Zgorzelcu do rozgrywek 
IV ligi. 
Radny J. Kuszaj odpowiedział, że około 1000 zł 
Radny A. Pilarski zadał pytanie, czy nie byłoby lepiej odłożyć remont na przyszły rok na 
wiosnę. 
Radna T. Brud zadała pytanie, jaki byłby całkowity koszt wyjazdów drużyny na rozgrywki do 
Zgorzelca. 
Radny J. Kuszaj odpowiedział, że nie jest w stanie policzyć na chwilę obecną, jakie będą 
koszty takich wyjazdów. 
Radna T. Brud zaproponowała, aby radny J. Kuszaj dowiedział się, jakie byłyby koszty 
wyjazdów i przedstawił dane na następnym spotkaniu. 
Radny J. Kuszaj oznajmił, że stadion miejski ma już sporo lat, trybuny nie są w najlepszym 
stanie. Wymogi się zmieniają i nawet jeśli drużyna pozostałaby w klasie okręgowej, to trzeba 
by było postawić 100 siedzisk plastikowych w roku bieżącym. 
Radna T. Brud zadała pytanie skierowane do radnego J. Kuszaja, co pan zrobi z pieniędzmi, 
jeśli sponsorzy zgodzą się na sponsoring klubu. 
Radna zauważyła, iż sama osobiście, jak również i wszyscy lokalni przedsiębiorcy otrzymali 
pismo od Pana Burmistrza z propozycją wzięcia udziału w sponsorowaniu klubu „Piast”. 
Radny J. Kuszaj wyjaśnił, że pieniądze sponsorów przeznaczone zostaną na działalność 
klubu. 



Radna T. Brud zaznaczyła, że nie jest przeciwna, ale proponowałaby, aby z remontami na 
stadionie poczekać, ponieważ jest dużo innych rzeczy do zrobienia w Zawidowie. 
Radna zauważyła, że gmina w czasie obecnej kadencji wydała dużo pieniędzy na 
infrastrukturę sportową i trzeba by było zająć się w chwili obecnej chodnikami i wyglądem 
miasta. 
Radna Maria Szkwarek zaproponowała, aby rozważyć możliwość odłożenia sprawy stadionu 
tak, aby sport nie stracił, a jednocześnie uwzględnić sprawy, które są przyjęte do realizacji w 
planie budżetowym tego roku. 
Radna zauważyła, iż szanuje sport, ale uważa że ten sam szacunek należy się ludziom 
starszym, zamieszkującym Zawidów. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Drabko wyjaśnił, że od 1985r. dopiero w czasie 
obecnej kadencji wydano pierwsze pieniądze na renowację murawy na stadionie. 
Przewodniczący zauważył, że jeśli co rok przeznaczane by były pieniądze na stadion, to nie 
byłoby potrzeby zmieniać tego teraz. 
Pan R. Drabko wyjaśnił, że to co jest konieczne do wykonania na stadionie niedługo będzie 
obowiązywało w każdej klasie i nie da rady uniknąć tego tematu. Można wynająć boisko do 
rozgrywek, ale nie o to chodzi w piłce nożnej i wypadałoby grać na własnym boisku. 
Radna T. Brud zadała pytanie skierowane do Przewodniczącego R. Drabko, skąd w takim 
razie gmina ma wziąć pieniądze na np. wymianę przyłączy przy ulicy Lubelskiej. 
Przewodniczący R. Drabko wyjaśnił, że 70.000 zł nie załatwi sprawy chodników i za taką 
kwotę zbyt dużo się nie zdziała. 
Radna T. Brud zaznaczyła, że chciałaby, aby te 68,800 zł zostało przeznaczone na zrobienie 
przyłączy, aby droga była zrobiona tak jak należy. 
Radny A. Pilarski oznajmił, aby postawić się w sytuacji rozwijającego się nowo 
wybudowanego  osiedla przy ulicy Czesława Miłosza, gdzie przy opadach bez gumowców nie 
da rady przejść. 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski oznajmił, iż znajduje się w bardzo niekomfortowej 
sytuacji.  
Niedawno powstał nowy chodnik przy wjeździe do miasta, który także jest wizytówką 
Zawidowa i kosztował około 400.000 zł. 
Burmistrz wyjaśnił, że jeśli rada nie uchwali 68,800 zł na stadion, to zapewne nic innego za te 
pieniądze nie powstanie, ponieważ jak wiadomo trzeba by było złożyć inny wniosek. 
Jeśli radni wzięliby chociaż raz udział w spotkaniu z klubem „Piast”, z ludźmi którzy od 
1985r. po raz pierwszy wywalczyli awans do IV ligi i wysłuchaliby czym jest dla nich, dla ich 
rodzin i kibiców takie wydarzenie, to może radni spojrzeliby na tą sprawę trochę inaczej. 
Burmistrz Miasta Pan Józef Sontowski dodał, iż głównym powodem, dla którego prosił 
Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji jest temat taki, że w dniu jutrzejszym trzeba 
wystawić przetarg na ulicę Lubelską. Gdyby sprawę przełożyłoby się na termin późniejszy, to 
gmina nie znajdzie wykonawcy, który by się tym zajął i zacznie się okres zimowy nie 
pozwalający na wykonanie drogi, a pieniądze trzeba będzie zwrócić wojewodzie.  
Powracając do tematu spornego Burmistrz Miasta J. Sontowski wyjaśnił, że awans klubu 
„Piast” do IV ligi jest wydarzeniem dużym i bardzo ważnym. Tematem jest to, że albo miasto 
uzna wysiłek ludzi, albo zapewne klub nie otrzyma licencji. 
 
Burmistrz Miasta Pan Józef Sontowski zaznaczył, iż fakt, że rada uniemożliwiła drużynie grę 
w IV lidze będzie miał swój odgłos w całym mieście. 
Radna T. Brud nawiązując do wypowiedzi Burmistrza, że za 68.800 zł nic nie powstanie, 
oznajmiła, że za ta kwota wystarczyłaby na 10 przyłączy do budynku. 
Radna poprosiła, aby Burmistrz przemyślał tę sprawę. 



Burmistrz Miasta Józef Sontowski wyjaśnił, że sprawa nie jest tematem dzisiejszego 
spotkania, natomiast dyskusja dotyczy klubu „Piast” 
Burmistrz oznajmił, że nie zobowiązuje się do jakichkolwiek wypowiedzi typu „co by było 
gdyby…”. 
Radna T. Brud zauważyła, że temat zawarty jest w projekcie uchwały, która dotyczy boiska i 
drogi Lubelskiej. 
Radna zaznaczyła, iż jest zmartwiona tą sprawą, ponieważ nie chciałaby, aby za jakiś czas po 
wykonaniu nowej drogi, któraś z rur uległa pęknięciu. 
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że nie łączy tych dwóch spraw, ponieważ czego innego dotyczy 
droga i czego innego kwestia przyłączy. 
   

b) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2009 rok, 
 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon wyjaśniła, że Ustawa o rachunkowości zobowiązuje 
Burmistrza do przedłożenia uchwały w sprawie zatwierdzenia zbiorczego bilansu 
skonsolidowanego gminy Zawidów, w której uczestniczą jednostki budżetowe. 
Skarbnik Miasta oznajmiła, iż został przygotowany skonsolidowany bilans, który przekazano 
do RIO i do końca czerwca został przyjęty zgodnie z ustawą. W części ogólnej opisane jest z 
czego bilans składa się oraz jakie są aktywa i pasywa. 
 

c) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zawidów, 
 
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że Ustawa o finansach publicznych od dnia 1 stycznia 2010 
obowiązuje samorządowe opracowania projektowych uchwał budżetu na rok 2011. Został 
przygotowany projekt uchwały, który bardziej uszczegóławia to, co jest napisane w uchwale o 
finansach publicznych. Z art. 212 ustawy wynika, co powinna zawierać uchwała budżetowa i 
kto ją przygotowuje. 
Art. 234 mówi o tym, że organ stanowiący może uszczegółowić materiały. 
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że Burmistrz wykonuje uchwałę i przygotowuje projekt budżetu, 
natomiast  Rada określa, co w budżecie powinno być bardziej uszczegółowione. Takie 
projekty uchwał przygotowują wszystkie gminy. 
 

d)  zmiany uchwały Nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 
maja 2005r w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zawidowie,  

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie wyjaśniła, iż projekt 
uchwały jest wynikiem ostatniej sesji, na której Rada Miejska upoważniła Kierownika MOPS 
do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowania w sprawie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W związku z tym, pojawia się zmiana do 
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.  
 

e) przyjęcia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości na lata 2010-2018, 
f) zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości na lata 2010-2018, 

 
 
Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych, Kontroli i Oświaty pani Monika Grabowska-
Stachowicz wyjaśniła, iż zmiana dotyczy tylko wartości zadania i uszczegółowienia zakresu 
robót. 



W poprzedniej uchwale, która była podjęta 28 czerwca, zadanie było rozszerzone do boiska 
wielofunkcyjnego. W tym zadaniu był uwidoczniony remont trybun na stadionie i remont 
trybun na ulicy Szkolnej na boisku przy szkole. 
Urząd posiada kosztorys na budowę placu zabaw, na który otrzymał dofinansowanie w 
ramach programu „Radosna Szkoła”, gdzie maksymalne dofinansowanie wynosi 64.000 zł. 
Oprócz placu zabaw, który jest w projekcie dochodzi zagospodarowanie dalszej części terenu 
czyli trybuny, schody na boisko i utwardzenie reszty placu. 
Radna Gabriela Micińska zauważyła, że zakres przedmiotowy nie dużo się zmienił. 
Radny A. Pilarski zadał pytanie, czy już jakieś gwarancje na remont Ośrodka Kultury. 
Pani Monika Grabowska-Stachowicz odpowiedziała, że Urząd otrzymał pismo o 
zatwierdzeniu dofinansowania.  
Radny A. Pilarski zadał pytanie, czy na kort przy szkole gmina otrzymała jakieś pieniądze. 
Pani Monika Grabowska - Stachowicz odpowiedziała, że tak i ogłoszony został przetarg. 
Radny Marian Gorgolik zacytował zdanie z załącznika do projektu uchwały „…planowane 
boisko ma pełnić nie tylko rolę boiska szkolnego, wykorzystywanego do prowadzenia zajęć z 
wychowania fizycznego, ale również terenu o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla 
społeczności lokalnej…” 
Radny zadał pytanie, kiedy teren boiska będzie spełniał tę rolę i kiedy boisko będzie 
udostępnione, ponieważ na chwilę obecną jest zamknięte. 
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że problem zostanie rozwiązany w momencie, kiedy wszystko 
dookoła będzie wykończone i ustanowiony zostanie regulamin, a także znajdzie się 
gospodarz, który będzie odpowiadał za wykorzystanie obiektu. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący R. Drabko o godzinie 16.50 zamknął 
posiedzenie Komisji wspólnych Rady Miejskiej Zawidowie. 

 

 

            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                         

                                                                                                        Robert Drabko 

 


