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Protokół 
z posiedzenia komisji wspólnych Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytego w dniu 28 grudnia 2009r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury  
w Zawidowie 

 
 
       Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 13.00. Posiedzeniu przewodniczył pan Robert 
Drabko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawidowie. 

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 2009, 
b) uchwalenia programu współpracy gminy Zawidów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010 roku, 
c) realizacji zadania pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki    odpadami 

komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”. 
 

1. Podjęcie uchwał  w sprawie: 
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Zawidowa na rok 2009 

 
Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały. Poinformowała między innymi, że jest to zmiana 
polegająca na sfinansowaniu zobowiązań, które dotyczą zakupu energii elektrycznej na potrzeby 
oświetlenia miasta oraz zwiększenie wydatków związanych z zakupem ciepła dla obiektów 
szkolnych. Zmiany umożliwi ą sfinansowanie wszystkich powstałych zobowiązań oraz ich 
rozliczenie. Zostały również wprowadzone zmiany w zakresie dochodów budżetowych. 
Następnie pani Skarbnik oznajmiła, że dochody z mienia gminy nie zostaną zrealizowane, choć 
jest zainteresowanie mieniem. 
Radna Gabriela Micińska poprosiła o przypomnienie jaki był całkowity koszt energii w Zespole 
Szkół oraz zapytała jakie było założenie. 
Skarbnik Miasta poinformowała, że po tej zmianie koszt energii wyniesie około 179.000 zł, 
natomiast założenie wynosiło 80.000 zł. 
 
Radna Janina Kwolek zapytała, czy wiadomo ile płacono za ogrzewanie przed modernizacją 
cieplną. 
Skarbnik Miasta oznajmiła, że koszt ogrzewania jest na tym samym poziomie. Może  
w granicach 20.000 zł mniej.  
Radna J. Kwolek zapytała, czy było zgłaszane, iż niektóre klasy są niedocieplone. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że są zakładane w tych klasach grzejniki. 
  
Radna G. Micińska zapytała, o 1.000 zł  na dofinansowanie zakupu środków żywności dla 
Przedszkola. 
Skarbnik Miasta poinformowała, że z jednej strony jest to dochód, który przeznaczony jest na 
zakup żywności, ponieważ więcej dzieci korzysta z posiłków. Zakup ten finansują rodzice. 
Radna G. Micińska zapytała odnośnie działu 900, ile wyniesie zakup energii elektrycznej w 2009 
roku oraz jakie było założenie. 
Skarbnik Miasta oznajmiła, że zakładano w granicach 100.000 zł, a w tej chwili jest około 
150.000 zł. Trzykrotnie były zmieniane ceny energii związanej z oświetleniem miasta.  
 
Radny Andrzej Pilarski zapytał, czy można podać kwotę jaką pochłania oświetlenie „Orlika”. 
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Skarbnik Miasta poinformowała, iż nie można tego wyliczyć, ponieważ zbiera się to na jeden 
licznik na ul. Zgorzeleckiej. 
Radna G. Micińska stwierdziła, że można porównać ceny za oświetlenie ul. Zgorzeleckiej przed 
podłączeniem „Orlika” i po podłączeniu. 
Skarbnik Miasta oznajmiła, iż doszło również oświetlenie terenu przy Straży Granicznej oraz 
oświetlenie Parku. 
Radny A. Pilarski uważa, że należy podjąć kroki zmierzające do tego, aby wzrost był na 
poziomie inflacji. Należy również zastanowić się, czy jest zasadnym świecenie lamp dla kilku 
osób znajdujących się na boisku. Radny nie ma nic przeciwko temu, ale uważa że są godziny,  
w których można używać boiska nie korzystając z oświetlenia.  
 

b) uchwalenia programu współpracy gminy Zawidów z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010 roku 

 
Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że co roku projekt ten jest 
podejmowany przy uchwalaniu budżetu, ponieważ w budżecie zakładane są środki dla 
organizacji pozarządowych. Gmina zanim uruchomi konkursy musi mieć założony program 
współpracy z takimi organizacjami. 
 

c) realizacji zadania pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki    odpadami 
komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej” 

 
Zastępca Burmistrza oznajmił, że temat ten jest realizowany przez Związek Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej. Cały czas były prowadzone dyskusje na temat odpadów. Mówiono, że 
gospodarka odpadami w powiecie wygląda źle oraz, że kończą się wysypiska. Na spotkaniu 
ZGZZ w Pieńsku pojawił się Prezes Elektrowni, który zaproponował, aby część segregowanych 
odpadów komunalnych była spalana w Elektrowni. Jednak nie wiadomo ile to będzie kosztować. 
Są też inne możliwości, np. wspólna budowa instalacji całkowicie zagospodarującej odpady. 
Opracowanie, które zostanie przygotowane przez ZGZZ będzie wspólnym rozwiązaniem dla 
wszystkich gmin, które mają w tym projekcie uczestniczyć. Będzie w nim określone, co każda 
gmina powinna zrobić i ile będzie musiała zapłacić. Na dzień dzisiejszy opracowanie to będzie 
kosztowało około 50.000 zł, a koszt zostanie podzielony według liczby mieszkańców. Udział 
naszej gminy wynosi 2.300 zł. Na spotkania byli zapraszani Burmistrzowie oraz Przewodniczący 
Rad, którzy generalnie jednomyślnie byli za tym, aby zrobić coś konkretnego w temacie 
odpadów. 
Burmistrz Miasta dopowiedział, że będzie przygotowanych kilka wariantów, które będą 
stanowiły podstawę do dalszej dyskusji. Według najnowszych dyrektyw Unii Europejskiej 
wysypisko przypada na nie mniej niż 150.000 mieszkańców. 
 
Radna J. Kwolek odnośnie §3 oznajmiła, że brakuje tu konkretnych przykładów co dalej. 
Następnie radna stwierdziła, że zostanie wydana kwota 50.000 zł za stwierdzenie stanu 
faktycznego. Pracownicy gmin są w stanie sami określić prognozy oraz zagrożenia, a ZGZZ 
mógłby to zebrać i przedstawić. Radna uważa, że te pieniądze można przeznaczyć na określenie 
konkretnego pomysłu. Radna następnie zapytała, jak Związek widzi rozwiązanie tego problemu. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że punkt 2,3 oraz 4 w §3 dotyczy wypowiedzi radnej. Na 
tym temat się kończy, a wszystko to co nastąpi  później oraz określenie wariantów będzie 
zawarte w tym opracowaniu. To opracowanie określa postępowanie w przyszłości. 
Radna J. Kwolek zapytała, czy odbyło się spotkanie osób, które odpowiadają za gospodarkę 
odpadami w konkretnych gminach, na którym próbowanoby wypracować stanowisko bez 
zewnętrznych głosów. 
Zastępca Burmistrza oznajmił, że wspólne spotkania próbował organizować Przewodniczący 
Rady Gminy Zgorzelec, gdzie był również Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. 
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Odbywały się również spotkania ZGZZ, na które byli zapraszani przedstawiciele Rad Miejskich. 
Następnie Zastępca Burmistrza dopowiedział, że na ten problem należy spojrzeć globalnie, a nie  
z punktu widzenia poszczególnych dyrektorów. 
 
Radny A. Pilarski stwierdził, iż tworzone są dokumenty, których nie realizuje się ze względu na 
brak środków. Ustawy nakładają na gminy zadania, które wynikają również z programu 
gospodarki odpadami. Powiat realizuje zadania ponadlokalne, do którego należy również 
opracowanie programu łączącego wszystkie programy na terenie powiatu. Efektem tego będzie 
sprawozdanie, z którego będzie wynikało, że 90% zadań i celów nie zostanie zrealizowanych. 
Taki dokument rozpatrywano już w tym roku, gdzie tłumaczenia były takie, iż to państwo  
i województwa nie jest przygotowane. Radny na dzień dzisiejszy wstrzymałby się z tym 
dokumentem, a realizowałby tylko te zadania, które wynikają z ustawy. Zdaniem radnego nie 
jest potrzebne tak obszerne opracowanie, które będzie powielało zapisy programów gminnych. 
Następnie radny zwrócił uwagę na zapis dotyczący porozumienia komunalnego, który 
merytorycznie nie pasuje radnemu. Kolejnym absurdem jest niewydolność naszego powiatu. 
Opracowuje się dokumenty, a Lubań wywozi śmieci na swoje wysypiska. Radny zaproponował, 
aby nie tworzyć dokumentów tylko zlecić Lubaniowi kompleksową obsługę. 
Zastępca Burmistrza dopowiedział, że powiat przygląda się gminom, ponieważ właścicielem 
odpadów są gminy. Jest to propozycja ZGZZ.  
 
Radny M. Gorgolik zgodził się ze swoim przedmówcą. Radny nie widzi żadnych korzyści  dla 
Miasta z tytułu przynależności do ZGZZ. Następnie radny dopowiedział, iż z tego dokumentu 
dowiedział się, że Burmistrz pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Zarządu ZGZZ. Powiat 
spycha zadania na inne twory. Radny stwierdził również, że brak jest współpracy Urzędu  
i radnych. Materiał, którego tematyka mogłaby objąć całą sesję, dostarczono po spotkaniach 
komisji. Władze miasta nie chcą współpracować z Radą jak należy. Następnie radny 
dopowiedział, że rolą Urzędu jest tak przedstawić wszystkie aspekty danego zagadnienia, aby 
Rada mogła wypracować konkretne stanowisko. Radny zapytał, jaka jest dalsza rola Lubania. 
Były zapewnienia, iż to nasi pracownicy będą obsługiwać sprzęt, ponieważ znają teren. Wyszło 
tak, że PUK nie wie, co dalej z tymi pracownikami począć. Samochód pewnie rdzewieje,  
a koszty utrzymania są ponoszone. Radny zapytał po co było przekonywanie mieszkańców  
o takiej koncepcji, jak za chwile zdanie jest zmieniane. Radny jest przeciwny wprowadzeniu do 
porządku obrad tego punktu. Oznajmił, że Rada nie jest partnerem w tym temacie dla władz 
miasta. 
Zastępca Burmistrza celem wyjaśnienia oznajmił, że spotkanie odbyło się z inicjatywy 
Przewodniczącego Rady Miasta Zgorzelec. To co zostało opracowane odbyło się przy udziale 
Przewodniczących Rad. Jeśli ktoś z naszej Rady byłby tam to radni mieliby przekazane 
informacje. Wiadomości, które przekazujemy zostały wypracowane przez gremium. 
Burmistrz Miasta oznajmił, że właściwie jedynym rozwiązaniem jest Lubań. Tylko to radni nie 
chcieli pojechać i zobaczyć jak firma funkcjonuje. Teraz są jakieś pretensje. Propozycją jest 
podjęcie uchwały w sprawie tego, że do projektu, który zostanie opracowany gmina również się 
przyłączy i nic ponad to. 
 
Radny A. Pilarski zapytał, czy można podać datę spotkania, na którym omawiano ten temat i kto 
był obecny. Gminy nie zawsze są reprezentowane przez osoby kompetentne. Radny uważa, że  
w spotkaniu powinni uczestniczyć fachowcy. Wydatek jest niewielki, ale takich wydatków jest 
trochę w tym budżecie, z których można byłoby coś konkretnego zrobić dla miasta. Następnie 
radny zapytał, czy jakaś gmina powiatu zgorzeleckiego podjęła podobną uchwałę. 
Burmistrz Miasta poinformował, że zazwyczaj w posiedzeniach ZGZZ bierze udział Burmistrz, 
Wiceburmistrz, Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący. Ta propozycja zapadła na 
ostatnim posiedzeniu. 
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Radny Janusz Dworakowski dopowiedział, że jest na każdym posiedzeniu. Zbierają się tam 
również przedstawiciele władz gminnych. Następnie poinformował, że zaproponowano, aby 
wybudować w powiecie spalarnię śmieci, jednak spotkało się to z odrzuceniem. Nikt z naszej 
Rady nie ma czasu, aby uczestniczyć w spotkaniach, a na sesji takie sprawy są poruszane. Radny 
zaproponował, aby w jego zastępstwie wydelegować na spotkanie radnego A. Pilarskiego lub 
radnego M. Gorgolika. Jeśli chodzi o odpłatność za ten projekt to przegłosowano, aby była ona 
od ilości mieszkańców. 
Przewodniczący R. Drabko oznajmił, że jeśli chodzi o ZGZZ to odbywają się posiedzenia Rady, 
na które jest zapraszany razem z Wiceprzewodniczącym, gdzie są radnymi. Decyzja, o której jest 
mowa została podjęta przez Zarząd ZGZZ. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że i tak wszystko 
musi powrócić do Rady. Następnie dopowiedział, że jeśli Urząd chce, aby uchwała została 
podjęta to musi to zostać lepiej „zareklamowane”. 
Radna Maria Szkwarek ma świadomość, że żadna gmina w pojedynkę nie rozwiąże problemu. 
Minął czas, kiedy to gmina współdziałała z Sulikowem. Na razie współpracuje z Lubaniem, 
jednak nie ma rzeczy nieodwracalnych. Dzisiaj radna odnosi wrażenie, że Związek ten wreszcie 
powziął konkretny temat dotyczący naszego powiatu. Radna uważa, że żaden najlepszy 
pracownik nie jest wstanie wypracować w pojedynkę takiego programu, który rozwiązałby 
problem całego powiatu. Szkoda, iż odstąpiono od zwyczaju wspólnych spotkań Rad, czy 
przedstawicieli. Wówczas informacja byłaby dla wszystkich jawna. Radna byłaby za tym, aby 
nie odrzucać tej uchwały. Jeśli czas nie nagli to można odłożyć uchwałę, ale według radnej 
oznacza to, że Rada spróbuje zasugerować Związkowi rozwiązanie jak najlepsze dla dobra 
ogólnego. Radna J. Kozłowska poparła stanowisko radnej M. Szkwarek i jest tego samego 
zdania. 
 
Radny A. Pilarski odnosi wrażenie, że rozmawia się o czymś nie znając swoich dokumentów. 
Dokument ten w 80% powieli gminne programy gospodarki odpadami oraz powiatowy, którego 
jeszcze nie ma. Na dzień dzisiejszy niezasadne jest podejmowanie tej uchwały, ponieważ powiat 
i pewnie jeszcze kilka gmin nie wywiązało się z ustawowych wymogów opracowania takiego 
programu. Radny uważa, że Związek powinien bardziej skupić się na wspólnej realizacji 
konkretnego przedsięwzięcia, a w przypadku naszego powiatu to brak wysypiska. Dokumenty, 
które gmina i powiat z mocy prawa powinny opracować w zupełności wystarczą do tego, aby 
Związek był ukierunkowany na podjęcie konkretnej inwestycji. Można byłoby dalej tworzyć 
dokumenty, a gmina ma już ich sporo. Gdyby była monitorowana realizacja tych dokumentów to 
wyglądałoby to bardzo źle. Dokumenty te w 90% nie są realizowane albo zawierają sprzeczne 
zapisy. 
Zastępca Burmistrza oznajmił, że w planach gospodarki odpadami większość odpowiedzi jest, 
lecz nie ma odpowiedzi na pytanie, ile będą kosztowały warianty, np. postawienie jakiejś 
instalacji, która będzie zagospodarowywała odpady. To jest główny cel tego opracowania. 
Nawet jeśli gmina nie podejmie uchwały to ten plan i tak powstanie. Pozostaje kwestia tego, czy 
później gmina będzie mogła się przyłączyć, czy po prostu zamknie sobie jakąś drogę.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący R. Drabko o godzinie 14.00 zamknął 
posiedzenie Komisji wspólnych Rady Miejskiej Zawidowie. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Magdalena Kasperek         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Robert Drabko 


