
Protokół nr IX/2011 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 22 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 14.00 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych,  
a zgodnie z lista obecności na sali obecnych jest 12 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył IX Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  

W komisji wniosków pracowali:                  
Radni: Dominik Tracz, Adam Żuk. 

Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie protokołów z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
14 kwietnia 2011r. oraz z VIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 maja 2011r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej.  
4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Zawidów za 

2010 r. 
5. Analiza działalności z zakresu zarządzania kryzysowego w mieście. 
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe  PUK sp. z o.o. za 

2010 r. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
     a) przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków  
          zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawidowa,  
      b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania      
          przestrzennego Miasta Zawidów 

c) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
d) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
e) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
f) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
g) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
h)  zamiany nieruchomości,   
i) sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ograniczonego, 
j) wieloletniego programu współpracy Miasta Zawidowa z organizacjami  
    pozarządowymi w latach 2011-2012,  
k) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  
    nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  
   opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

      8. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      9. Sprawy różne. 

 



 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski zwrócił się z 
zapytaniem, czy radni bądź Burmistrz wnoszą o dokonanie zmian w wyżej wymienionym 
porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski zmienił kolejność porządku obrad w taki sposób, 
aby  
w pierwszej kolejności mogli się wypowiedzieć przedstawiciele Policji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski poprosił o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały  
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników do 
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, jako podpunkt „l” w 
punkcie „7”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-12, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 

Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż po zmianach porządek obrad przedstawia się 
następująco: 

1. Przyjęcie protokołów z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
14 kwietnia 2011r. oraz z VIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 maja 2011r. 

2. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Zawidów za 
2010 r. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej.  
5. Analiza działalności z zakresu zarządzania kryzysowego w mieście. 
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe  PUK sp. z o.o. za 

2010 r. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
     a) przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków  
          zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawidowa,  
      b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  
          zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawidów 

c) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
d) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
e) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
f) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
g) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
h)  zamiany nieruchomości,   
i) sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ograniczonego, 
j) wieloletniego programu współpracy Miasta Zawidowa z organizacjami  
    pozarządowymi w latach 2011-2012,  
k) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  
    nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  
   opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 



l) sprawie w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych  
   na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i Sądu Rejonowego 
   w Zgorzelcu. 

      8. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      9. Sprawy różne. 
 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
14 kwietnia 2011r. oraz z VIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 maja 2011r. 

 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr VII z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2011r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu nr VII z sesji Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2011r. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-12, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. protokół. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr VIII z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 5 maja 2011r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu nr VIII z sesji Rady Miejskiej z dnia 5 maja 2011r. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-12, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. protokół. 
 
 

2. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Zawidów za 
2010 r. 

 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż na sesję został zaproszony Kierownik Posterunku 
Policji w Zawidowie Pan Marcin Jabłoński, który uczestniczył w obecności Oficera 
Prasowego Komendy Powiatowej w Zgorzelcu Pana Antoniego Owsiaka. 
 
Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie Pan Marcin Jabłoński omówił „Roczne 
sprawozdanie z działalności Policji i informację o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie miasta Zawidów w 2010 roku”, który stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  
 
Pan M. Jabłoński zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej o możliwość wsparcia środkami 
finansowymi na służby dodatkowe, które dawały korzyści chociażby w okresie świąt  
i wzmożonych imprez. 
 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski zauważył, iż w 2010 roku było mniej patroli, i jak 
wiadomo wiązało się to z gorszymi wynikami. 
Burmistrz zadał pytanie, co oznaczało stwierdzenie, że sytuacja kadrowa w Posterunku Policji 
stabilizuje się.  



Pan M. Jabłoński wyjaśnił, iż chodzi o fakt, że skład kadrowy został nie zmieniony. W 2009 
roku doszło paru nowych funkcjonariuszy, który nabrali z czasem doświadczenia i poznali 
teren, co wpływa pozytywnie na ich pracę.  
 
Radny Dominik Tracz zadał pytanie skierowane do rzecznika prasowego KPP w Zgorzelcu 
Pana Antoniego Owsiaka, jak wygląda Zawidów na tle innych miejscowości.  
Pan Antoni Owsiak przekazał, iż w powiecie zgorzeleckim od kilku lat sytuacja utrzymuje się 
na podobnym poziomie. Jeśli chodzi o najcięższe typy przestępstw typu rozboje, zabójstwa 
itp., to nastąpił znaczny spadek tych przestępstw, a wykrywalność z każdym rokiem się 
podnosi. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż w pewnym momencie było dość głośno  
o szykujących się zmianach na Posterunku Policji w Zawidowie. 
Przewodniczący zadał pytanie, jakie są informacje odnośnie tej sprawy. 
Pan A. Owsiak oznajmił, iż Komendant Główny Policji na polecenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji kazał przyjrzeć się całej strukturze Policji. Z tego polecenia  
ma zostać ograniczona liczba posterunków policji i komisariatów, oraz mają one byś łączone 
w większe jednostki. Jednakże, zarówno Komendant Główny Policji, jaki i Minister MSWiA 
nie zakładają zlikwidowania wszystkich jednostek, lecz ma to być uzależnione m.in. od 
potrzeb mieszkańców, współpracy z władzami samorządowymi i od konkretnych potrzeb w 
terenie. 
Pan A. Owsiak dodał, że likwidacja PP w Zawidowie nastręczałaby pewne problemy, bo jest 
to teren dość duży i póki nie wiadomo jak sprawa będzie wyglądała. 
Pan M. Jabłoński wyjaśnił, że zamiarem odgórnego polecenia nie było ograniczenie 
policjantów, lecz zbadanie potrzeb i możliwości danej jednostki.  
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski oznajmił, iż jesienią Komendant Policji 
Powiatowej wystąpił do jednostek samorządowych o przedstawienie propozycji działań dla 
policji, które mogłyby poprawić stan bezpieczeństwa publicznego. 
Rada wnioskowała m.in. o: 
- zwiększenie patroli pieszych w mieście,  
-  ograniczenie bądź wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach publicznych,  
- zwrócenie uwagi na nadmierną prędkość pojazdów oraz na pojazdy ciężarowe   
    przejeżdżające przez granicę, które  przekraczają dozwolony tonaż,  
-  zwrócenie uwagi na zakłócanie ciszy i porządku publicznego w mieście po godzinie 22.00. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski oznajmił, iż nie zauważył żadnych działań w tym 
zakresie. 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, iż są to postulaty mieszkańców Zawidowa, którzy 
zgłaszają, że policja głównie zajmuje się wyłapywaniem nietrzeźwych rowerzystów zamiast 
zająć się poważniejszymi sprawami. 
Pan M. Jabłoński przekazał, iż rejon działania Posterunku Policji w Zawidowie jest 
powiązany z gminą Sulików. 
Pan M. Jabłoński poinformował, iż wystawiając patrol pieszy w rejon Zawidowa pozbawia 
funkcjonariuszy możliwości wyjazdu w rejon gminy Sulików. Dyslokując służbę trzeba brać 
pod uwagę nie tylko miasto Zawidów, lecz także całą gminę Sulików. 
Pan M. Jabłoński wyjaśnił, że jeśli chodzi o nadmierną prędkość to funkcjonariusze starają się 
podejmować działania kiedy tylko jest to możliwe. Jeśli chodzi o przejazdy pojazdów  
12 tonowych przez granicę, to działania są podejmowane wspólnie z wydziałem ruchu 
drogowego ze Zgorzelca. W związku z rozległym terenem działania PP w Zawidowie 



jedynym wyjściem z sytuacji byłoby założenie Rewiru Dzielnicowych na gminę Sulików, 
przy czym Posterunek Policji w Zawidowie zajmowałby się tylko terenem miasta. 
Pan M. Jabłoński dodał, że w wielu przypadkach brakuje współpracy i pomocy ze strony 
społeczeństwa. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż wydaje mu się, że skuteczność policji w tematach, 
które poruszył nie jest zadowalająca. 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż w związku z sytuacją, która miała miejsce w mieście 
pojawiły się komentarze mediów, że Burmistrz, Rada Miejska oraz Policja nie zrobili nic w 
tym kierunku. 
Przewodniczący A. Pilarski zakomunikował, iż jest zdania, aby zorganizować spotkanie 
przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na spożywanie alkoholu w miejscu sprzedaży. 
Na spotkanie należałoby zaprosić także przedstawicieli policji i przedstawić fakty zakłócania 
ciszy w okolicach barów itp. 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż wielokrotnie był świadkiem spożywania 
alkoholi pod sklepem bądź w parku miejskim. 
Pan A. Owsiak oznajmił, że przedstawi uwagi Komendantowi Powiatowemu Policji Panu 
nadkomisarzowi Leszkowi Zagórskiemu, w celu podjęcia działam w tym kierunku. 
 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, iloma mandatami ukarano w Zawidowie  
w ubiegłym roku osoby zakłócające ciszę nocną. 
Pan A. Owsiak odpowiedział, iż takich danych nie posiada na chwilę obecną, lecz 
Przewodniczący rady otrzyma odpowiedź na piśmie.  
Radna G. Micińska oznajmiła, iż Pan M. Jabłoński przekazał, że w ubiegłym roku 
pracowników PP w Zawidowie oddelegowano do Zgorzelca w związku z powodzią. 
Radna dodała, że powódź miała miejsce także w Zawidowie.  
Pan M. Jabłoński wyjaśnił, iż zagrożenie podczas powodzi było znacznie większe w 
Zgorzelcu. Policjanci zostali skierowani do Zgorzelca jako jednostki nadzorującej,  
a skierowani do służby w rejon Bogatyni. 
Radna Małgorzata Niedźwiecka zadała pytanie, gdzie można znaleźć informacje nt. pracy 
dzielnicowych miasta Zawidowa. 
Pan M. Jabłoński odpowiedział, że informacja jest dostępna na stronie Komendy Powiatowej 
Policji w Zgorzelcu i bezpośrednio na Posterunku Policji w Zawidowie. 
Radna M. Niedźwiecka zadała pytanie, czy istnieje możliwość, aby zamieścić informację  
o dzielnicowych na stronie Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 
Pan A. Owsiak odpowiedział, że tak. 
Przewodniczący A. Pilarski podziękował Kierownikowi Posterunku Policji w Zawidowie 
Panu Marcinowi Jabłońskiemu i Oficerowi Prasowemu Komendy Powiatowej Policji  
w Zgorzelcu Panu Antoniemu Owsiakowi za obecność i omówienie tematu. 
 
 

3.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że od miesiąca czerwca pełni dyżury w pierwszą 
środę każdego miesiąca w Biurze Rady Miejskiej z powodu małego zainteresowania wizytami 
mieszkańców.  
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż w trakcie dyżuru pojawił się pan Janusz Nieckarz. 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że Wiceprzewodnicząca Rady Gabriela Micińska 
wzięła udział w szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie 
procedury absolutoryjnej, a dokumenty dostępne są w Biurze Rady. 



Przewodniczący A. Pilarski dodał, iż do Biura Rady wpłynęło pismo z Prokuratury odnośnie 
zbadanej uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego 
prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów. 
 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej.  
 
 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski przedstawił sprawozdanie z działalności miedzysesyjnej 
 w okresie od 4 maja do 19 czerwca 2011 r. 

 
„Sprawozdanie obejmuje ww. okres i dotyczy mojej działalności jako Burmistrza, a także 
działań służących popularyzacji miasta i dobru jego mieszkańców oraz informacje, które 
moim zdaniem powinniście Państwo znać: 
 

1. W dniu 4 maja byłem jurorem na festynie „Piosenki Angielskiej” w naszej szkole,  
na którym oprócz nagród regulaminowych pozwoliłem sobie wręczyć 2 nagrody 
osobiste, wybijającym się solistom z kl. VB i VIA, a także podziękować pracownikom 
Referatu Funduszy Pomocowych Kontroli i Oświaty za przygotowanie i rozliczenie 
projektu „Poznawanie się i wzajemne zrozumienie poprzez spotkania dla 
mieszkańców miast przygranicznych” (Bernstadt – Zawidów) jako, że była to ostatnia 
impreza promująca ten projekt. 
Podziękowałem również pracownikom Szkoły i Ośrodka Kultury, którzy 
współorganizowali cały cykl tych imprez. 

2. W dniu, w którym odbyła się sesja absolutoryjna byłem jeszcze później na spotkaniu  
z burmistrzami i radnymi z Wolina i Międzyzdrojów, z którymi współpracuje nasz 
Związek Gmin. 

3. W dniu 6.05 przyjąłem Pana Antuana Arifa przedstawiciela dawnej firmy VANEL  
i Pana architekta Piotra Pawłowicza w sprawie zamiany zakupionej przez firmę działki 
na większą. Na działce mają stanąć magazyny przeładunkowe Firmy. Sprawie 
nadałem znany już Państwu tok postępowania. 

4. 9 maja jak co roku złożyliśmy w dniu Zwycięstwa kwiaty pod pomnikiem. 
(Dziękuję przy tej okazji tym, z pośród Państwa Radnych, którzy w tej i innych 
uroczystościach biorą udział) 

5. Zawiązało się nieformalne jeszcze stowarzyszenie pod przewodnictwem prezydenta 
Lubina, które wzięło sobie za cel wspólne występowanie w przetargach na dostawę 
energii. „Razem można mocniej i więcej” Zgłosiliśmy nasz akces do tego 
przedsięwzięcia.  

6. Gościliśmy panów Dyr. Macieja Krajentę oraz Pacholczyka i Marendziaka w sprawie 
szkód na „Kocim Potoku” i wiecznej dyskusji nt. cieków nieistotnych dla gospodarki. 
W wyniku tego i dalszych spotkań oraz rozmów mamy obiecane 140.000 zł  
na wykonanie niezbędnych prac naprawczo – konserwatorskich. 

7. 12.05 byłem we Wrocławiu na konferencji poświęconej Dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego, która stanowi, że w 2020 r. Polska ma pozyskiwać 20% energii  
ze źródeł odnawialnych. Warunkiem przystąpienia do tego przedsięwzięcia jest 
gwarancja uzyskania poprawy tego, co było do tej pory, co przy 443.000 zł, jakie 
Zarząd ma na to w tym roku wydaje się trudne do uzyskania. Gdyby kogoś spośród 
Państwa temat ten interesował szerzej, proszę o kontakt.. 

      Jesteśmy w posiadaniu zarówno materiałów jak i wiedzy w tym temacie (przykad    
      Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki, który wybudował farmę w Gminie    



      Żórawina na 8000 szt bydła, a przy niej Biogazownię) ( W Niemczech takich     
      kombinatów jest już 5000) 
8. Tylko ze względów historycznych odnotowuję, że w dniach 13-15. 06 uczestniczyłem 

w Gdańsku w uroczystości, w trakcie której Prezydent RP wręczył naszemu radnemu 
Panu Dominikowi Traczowi insygnia gen. bryg. SG. Brałem udział w mszy świętej, 
którą z tej okazji celebrował abp gen. Leszek Głódź. Dziękuję radzie, że mogłem tam 
Państwa reprezentować. 

9. Bezpośrednią konsekwencją powyższego wydarzenia był wyjazd na Centralne 
Uroczystości 10-lecia powołania Straży Granicznej do gen. Tracza do Przemyśla  
w asyście 6 Radnych – to co przeżyliśmy i zobaczyliśmy przedstawione zostanie  
w załączeniu. 

10. Skromnie w dniu 25.05 obchodziliśmy Dzień Samorządowca. 
11. Poprosiłem Szefa Prokuratury Powiatowej Pana Dariusza Kończyka o rozmowę  

w sprawie Jarosława Mazurkiewicza (rocznik 1977), którego zachowanie zagraża 
mieszkańcom miasta i pracownikom Urzędu. 

12. Powyższe miało miejsce 25.05., czyli w tym samym dniu, w którym miał miejsce czyn 
Cezarego Dublowskiego (lat 48) na Komendzie Powiatowej w Zgorzelcu  
(11.00 i 13.30) 

13. Zapewne już to Państwo zauważyli, że Pani Elżbieta Piotrowska zmieniła miejsce 
pracy na Sulików, na stanowisko Sekretarza tegoż Urzędu. Na wakat ogłosiliśmy 
konkurs, czyli po mojemu przetarg. 

14. W dniach 26-27.05 w Świeradowie odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów poświęcony głównie zapoznaniu nas z Prezydencją Polski 
 w UE. 

15. 26.05 mój Z-ca dokonał uroczystego otwarcia Ośrodka Kultury po remoncie, który 
pochłonął sumę 1.040.000 zł (już  4 otwarcia – oficjalne, dla społeczeństwa,  
dla młodzieży, dla dzieci) 

16. W sobotę 28.05 gościłem w Urzędzie 20 osobową grupę Niemców ze Stowarzyszenia 
Górnołużyckiego, a w kilka dni później, bo 3.06 w Lubaniu odbył się I Górnołużycki 
Sejmik nawiązujący również tematyką do tradycji górnołużyckich na ziemi, którą 
zamieszkujemy. 
Niemcy w trakcie wizyty przekazali mi taką oto motywację swoich działań: „Ludność 
Polska ma silnie rozwiniętą polską świadomość narodową, mniej – poczucie śląskości 
i prawie żadnego stosunku do Górnych Łużyc. Ten stosunek można jednak zmienić”. 

17. Obaj z Z-cą braliśmy kolejno udział w dniu Dziecka w Szkole i Przedszkolu, a także 
pożegnania „0” przedszkolaków przechodzących w liczbie 26 uczniów do szkoły. 

18. W dniu 31.05 otrzymałem od Pana Józefa Kozłowskiego- Radnego Wojewódzkiego 
fax powiadamiający mnie o tym, że odcinek 3,9 km drogi 355 tj. od zjazdu z drogi  
Zg-c – Bogatynia do mniej – więcej zjazdu do dawnej cegielni, zostanie 
wyremontowany jeszcze w tym roku. 

      Następnego dnia potwierdził mi to również na spotkaniu w Bolesławcu Pan     
      Wicemarszałek Łużniak. Udzieliłem na temat wywiadu w TVP Wrocław. 
19. Katarzynie Mazurkiewicz z IIIa 

Małgorzacie Juszczak z IIIb  
i Pameli Gołębiowskiej z IIIa 
Gimnazjum w Zawidowie wręczyłem osobiste – prywatne nagrody za piękny „flier”  
o naszym mieście w j. polskim i j. angielskim. 
Profesjonalna, mądra i piękna graficznie praca. 

20. Dzisiaj, tj. 22.06 miało miejsce zakończenie roku szkolnego.  
Przy tej okazji chcę Państwu przekazać takie dane: 



Do naszego Przedszkola uczęszczało 125 dzieci, z tego 26 do „0”. 
Do Zespołu Szkół : 
Szkoła Podstawowa – 248 uczniów,  
do gimnazjum przechodzi -38 uczniów. 
Gimnazjum : 148 uczniów, 
ukończyło – 59 uczniów. 
W szkole Podstawowej zatrudnionych jest 20 nauczycieli, w Gimnazjum 18, a  
w Przedszkolu zaś 7. 

21. W dniu 10.06. tj. w piątek przywiozłem z Wrocławia podpisane urzędowo 536.000 zł 
będące gwarancją, że będziemy mieli czym zapłacić remontowany kanał leżący  
w znacznej części pod miastem. 

22. W sobotę 11.06 na zaproszenie bpa Mendyka (z  Legnicy) byłem w Krzeszowie na  
III Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, na którym wykład do ponad 200 
samorządowców wygłosił bp. Prof. Dr hab. Andrzej Siemieniewski, wybitny retor  
i znawca tematyki współpracy samorządów. 

23. 14.06 we wtorek odbyło się walne posiedzenie Rady PUK-u, którego wyniki Państwo 
już znacie, a o 19.00 tegoż dnia odbyło się jeszcze w Görlitz spotkanie nt. wznowienia 
kolejowych przejazdów osobowych na trasie Dresden – Görlitz – Zgorzelec – 
Wrocław, a także dalszych możliwości wykorzystania istniejących torowisk. 
W chwili obecnej przez Zawidów kursują jedynie pociągi z samochodami z Mlada 
Bolesław do Swarzędza. 

24. 17.06 w piątek „Piast” Zawidów na 11 miejscu, czyli nadal w IV Lidze zakończył 
swój sezon rozgrywek. 

25. 18.06 w sobotę w Klasztorze w Marienhal odbyło się spotkanie „Deutschland und 
Polen – Gemeinsam für Europa”, które o 14.00 rozpoczęło się od mszy świętej na 
dziedzińcu klasztornym, celebrowaną przez Biskupa Legnickiego ks. dr Stefana 
Cichego i Sufragana Drezdeńsko – Miśnieńskiego Georga Weinholda. 
Następnie było złożenie wieńców pod statuą (moim zdaniem wyjątkowo udaną) 
Papieża Jana Pawła II. W dalszym programie była akademia w trakcie której 
wystąpili- Prof. dr Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, 
a w latach 1997-2001 Premier Polski – oraz prof. dr Haus – Gert Pöttering 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego przed premierem Buzkiem, a obecnie 
przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera.  

      Miałem zaszczyt i przyjemność zamienić kilka zdań ze wszystkimi wymienionymi     
      wyżej dostojnikami, a także posłem Bundestagu Panem Volkerem Bandmannem,  
      którego – mam nadzieję – zapamiętaliście Państwo z okresu walki o pieniądze na Halę  
      sportową.” 
 
O godzinie 15.10 do posiedzenia dołączyła radna Wiesława Marszał.  
Tym samym udział w posiedzeniu brało 13 radnych. 

 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie sprawozdanie 
Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -2/ - przyjęła ww. sprawozdanie. 

 

 



 

 

5. Analiza działalności z zakresu zarządzania kryzysowego w mieście. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji i poprosił o zadawanie pytań.  
Pytań nie zadano. 
 
 

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe  PUK sp. z o.o. za 
2010 r. 

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, ze temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż weszła w życie nowa taryfa dla zbiorowego 
zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy ta taryfa pokryje koszty działalności, ponieważ 
strata na sprzedaży ścieków w wysokości 106.000 zł jest poważną kwotą. 
Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie Pan Piotr Michalkiewicz 
odpowiedział, że strata w dużej mierze wynika z awarii rurociągów tłocznych. Taryfa została 
skonstruowana w ten sposób, aby jak najbardziej zmniejszyć stratę. 
 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

     a) przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków  
          zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawidowa.  
 
 

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż aby móc przystąpić do sporządzenia zmian  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, należy dokonać zmian w studium. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawidowa. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IX/37/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
 
 

      b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania      
          przestrzennego Miasta Zawidów. 
 



Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji i poprosił o zadawanie pytań.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr IX/38/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Zawidów. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IX/38/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 

c) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji i poprosił o zadawanie pytań.  
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że projekt uchwały dotyczy działki nr 915/14. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr IX/39/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: 
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IX/39/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 

           d) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji i poprosił o zadawanie pytań.  
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że projekt uchwały dotyczy działki nr 915/16. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr IX/40/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: 
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IX/40/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 

e) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji i poprosił o zadawanie pytań.  



Przewodniczący A. Pilarski dodał, że projekt uchwały dotyczy działki nr 915/17. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: 
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IX/41/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
f) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji i poprosił o zadawanie pytań.  
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że projekt uchwały dotyczy działki nr 915/18. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: 
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IX/42/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

g) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji i poprosił o zadawanie pytań.  
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że projekt uchwały dotyczy działki nr 915/19. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: 
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IX/43/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że na Sali obecnych jest 
13 radnych. 
 
 

h) zamiany nieruchomości. 
 



Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jaka jest gwarancja, że osoba zainteresowana 
zamianą zrealizuje inwestycję. 
 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski przekazał, że nie można być niczego pewnym, lecz 
codziennie otrzymuje telefony w tej sprawie, aczkolwiek bez podjęcia uchwały nic nie jest  
w stanie zrobić. 
 
Radny A. Żuk zadał pytanie, czy zostaną utworzone nowe miejsca pracy. 
Burmistrz Józef Sontowski oznajmił, iż była mowa o trzech dodatkowych miejscach pracy. 
 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr IX/44/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: 
zamiany nieruchomości. 
 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IX/44/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
i) sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ograniczonego, 

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji i poprosił o zadawanie pytań.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr IX/45/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: 
sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ograniczonego. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IX/45/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 

j) wieloletniego programu współpracy Miasta Zawidowa z organizacjami  
    pozarządowymi w latach 2011-2012. 
 

Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji i poprosił o zadawanie pytań.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: 
wieloletniego programu współpracy Miasta Zawidowa z organizacjami pozarządowymi  
w latach 2011-2012. 



Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IX/46/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 

k) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  
    nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  
   opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

 

Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jakie opłaty ponoszą mieszkańcy Zawidowa za 
usługi w zakresie pobierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Zastępca Burmistrza Robert Łężny odpowiedział, że orientacyjnie jest to kwota 120 zł, które 
pobiera MPGK i 79 zł, które pobiera firma z Lubania. 

Radna G. Micińska zadała pytanie, czym się sugerowano przy zapisaniu w projekcie uchwały 
kwoty w wysokości 140 zł.  

Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że w innych gminach są takie same kwoty. 

Przewodniczący A. Pilarski zgłosił poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie w &1 kwotę 
140 zł, zastąpić kwotą 110 zł. 

Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszoną poprawkę pod głosowanie. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-10, przeciw-3,wstrzymujących 
się-0/ - podjęła ww. poprawkę. 

Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 Uchwała nr IX/47/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
 i transportu nieczystości ciekłych. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-10, przeciw-2, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła  uchwałę nr IX/47/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

l) sprawie w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych  
   na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i Sądu Rejonowego 
   w Zgorzelcu. 

 

Przewodniczący A. Pilarski poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków zespołu do 
zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników. 
 
Radna G. Micińska zgłosiła kandydaturę radnego Adama Żuka. 
Radny Adam Żuk wyraził zgodę. 
Przewodniczący A. Pilarski zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Niedźwieckiej. 
Radna Małgorzata Niedźwiecka wyraziła zgodę. 



Radna M. Niedźwiecka zgłosiła kandydaturę radnego Konrada Tkaczyka. 
Radny Konrad Tkaczyk wyraził zgodę. 
Radna B. Szczygielska zgłosiła kandydaturę radnego Grzegorza Drabko. 
Radny Grzegorz Drabko wyraził zgodę. 
Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ zamknęła listę kandydatów. 

Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 Uchwała nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: 
sprawie w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na 
ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IX/48/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 

8. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Maria Szkwarek oznajmiła, iż na jednej z sesji wnioskowała o usunięcie „skateparku”. 
Radna zadała pytanie, co zrobiono w tej sprawie. 
Pan P. Michalkiewicz odpowiedział, że problemy kadrowe nie pozwoliły na demontaż, lecz 
wszystko zostanie wykonane w przyszłym tygodniu. 
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, jakie znane są szczegóły odnośnie remontu drogi  
nr 355. 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski odpowiedział, iż otrzymał zapewnienie, że droga zostanie 
wyremontowana, jednakże szczegółów nie zna. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jaki jest termin montażu lamp przy lokalu 
„u Słowika”. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że w przyszłym tygodniu lampy zostaną 
powieszone. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy budowa kolektora wzdłuż boiska szkolnego 
przebiega zgodnie z harmonogramem. 
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy ogłoszono przetarg na program „Radosna 
Szkoła”. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że wszystko będzie wiadome w poniedziałek. 
 
 
      9. Sprawy różne. 
 
Radna M. Szkwarek podziękowała za włączenie się PUK-u i pracowników interwencyjnych 
w uporządkowaniu ulic miasta. 
Radna B. Szczygielska oznajmiła, że około dwa tygodnie temu miała miejsce kolizja drogowa 
z udziałem rowerzysty i samochodu osobowego. W związku z tym wystąpiła do Burmistrza o 
podziękowanie panu Robertowi Wochnie, który przeprowadził akcję ratunkową do czasu 
przyjazdu pogotowia i policji. 



Radny K. Tkaczyk oznajmił, iż w imieniu swoim, Dyrektora Ośrodka Kultury i wszystkich 
pracowników chciałby zaprosić radnych i gości na zakończenie roku szkolnego 
współorganizowanego przez szkołę muzyczną działającą przy Ośrodku Kultury, które 
odbędzie się w dniu dzisiejszym o godzinie 17.00. 
Radny K. Tkaczyk poinformował, że w dniu 13.07.2011r. od godziny 10.00 w Ośrodku 
Kultury odbędzie się akcja organizowana wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha. Będzie to akcja dotycząca zbiórki krwi, na którą serdecznie 
zaprasza. 
 
Przewodniczący A. Pilarski podziękował wszystkim obecnym na uroczystości związanej z 
nominacją pana Dominika Tracza. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady A. Pilarski o godzinie 16.30 
zamknął sesję. 

 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


