
Protokół nr IV/2011 
z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 24 stycznia 2011 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie 16.30 otworzył obrady IV 
sesji i po przywitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w sesji 
uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał – listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 
protokołu. 
W komisji wniosków pracowali: 
Radni: Wiesława Marszał, Gabriela Micińska. 
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 
1. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010r. 
2.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej. 
4 . Sprawozdanie z wykonania uchwał za II półrocze 2010 r. 
5. Omówienie programów gospodarczych uchwalonych przez Radę Miejską      
    (Wieloletni Plan Inwestycyjny, Plan Odnowy Miasta, Strategia Rozwoju   
     Miasta) 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    a)uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie  na 2011 r. 
    b)zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 
       na rok 2011, 
    c) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady  
       Miejskiej w Zawidowie na rok 2011, 
    d) zatwierdzenia projektu pn. „Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas  
       I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie”, realizowanego przez Gminę Miejską  
       Zawidów w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego  
       Kapitał Ludzki 2007-2013,   
   e) wystąpienia ze Związku Miast Polskich, 
   f) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów, 
   g) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów,  
   h) nadania Sali sportowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława  
      Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie nazwy „Sala sportowa imienia Marianny 
      i Władysława Margas”.  
 7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 8. Sprawy różne. 
 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący A. Pilarski zwrócił się z zapytaniem, czy 
któryś z radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym 
porządku obrad. 
 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad poprzez 
wprowadzenie w punkcie „6” projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011. 



 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki przypomniał, iż projekt uchwały był omawiany na 
posiedzeniu komisji stałych. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż po zmianie porządek obrad przedstawia się 
następująco: 
 
1. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010r. 
2.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej. 
4 . Sprawozdanie z wykonania uchwał za II półrocze 2010 r. 
5. Omówienie programów gospodarczych uchwalonych przez Radę Miejską      
    (Wieloletni Plan Inwestycyjny, Plan Odnowy Miasta, Strategia Rozwoju   
     Miasta) 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    a)Uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2011 r. 
    b)Zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 
       na rok 2011, 
    c) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady  
       Miejskiej w Zawidowie na rok 2011, 
    d) zatwierdzenia projektu pn. „Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas  
       I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie”, realizowanego przez Gminę Miejską  
       Zawidów w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego  
       Kapitał Ludzki 2007-2013,   
   e) wystąpienia ze Związku Miast Polskich, 
   f) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów, 
   g) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów,  
   h) nadania Sali sportowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława  
      Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie nazwy „Sala sportowa imienia Marianny 
      i Władysława Margas”.  
   i) uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  
     gminy Zawidów na 2011r. 
 7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 8. Sprawy różne. 
 
 
1. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 grudnia  
    2010. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr III z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu nr III z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010r. 
 



Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. protokół. 
 
2.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował o pismach wpływających do Biura Rady 
Miejskiej: 
- pismo z Posterunku Policji w Zawidowie z prośbą o odniesienie się radnych do propozycji w  
   zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania przestępczości w mieście. 
 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej. 
 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski przekazał, iż oprócz działalności wynikającej z zakresu 
obowiązków pozostały czas upłynął mu na naradach, spotkaniach i sprawach związanych z 
salą sportową i Ośrodkiem Kultury. 
Burmistrz Miasta dodał, iż jest osobą pełniącą obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia 
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, gdyż Przewodniczący nie został jeszcze wybrany i w 
związku z tym miał dużo dokumentów do podpisania. 
Burmistrz Miasta poinformował, iż odbyły się także dwa konwenty Euroregionu Nysa we 
Lwówku oraz w Jeleniej Górze. 
Burmistrz brał udział w promocji miasta Bolesławca, gdzie został zaproszony przez 
Prezydenta Bolesławca i spotkanie odbyło się w godzinach późno wieczornych. 
Burmistrz J. Sontowski dodał, iż u Starosty zgorzeleckiego odbyła się konferencja na temat 
rozbudowy sieci optotelekomunikacyjnej czyli Internetu szerokopasmowego . 
Burmistrz prowadził także, licytację na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, na której 
zebrano w tym roku 9.532 zł, 434 koron czeskich oraz 249 euro. W wydarzeniu uczestniczyło 
ponad 60 wolontariuszy i wszystko odbyło się sprawnie. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski poinformował, iż wypowiadał, się w Telewizji Wrocław na 
temat drogi nr 355. 
Burmistrz oznajmił, iż w międzyczasie udał się na spotkanie z Panią Wicewojewodą Iloną 
Antoniszyn -Klik do Wrocławia, w celu rozliczenia się z pomocy powodzianom i zaproszenia 
na otwarcie Sali sportowej. 
Burmistrz Miasta przekazał, iż spotkał się z uznaniem w sprawie odszkodowań i zapomóg w 
Zawidowie, które zostały przeprowadzone bardzo szybko i sprawnie. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski zakomunikował, iż dwukrotnie spotkał się z Panią Dyrektor 
Zofią Barczyk w sprawie rzekomego odejścia doktor Jabłonki z Zawidowa. 
Podczas spotkania doszło do uzgodnienia, iż pani Jabłonka będzie przyjmowała pacjentów w 
Zawidowie przez 3 dni w tygodniu. 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czy jest możliwość przedstawiania sprawozdań 
Burmistrza w formie pisemnej. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski odpowiedział, że zastanowi się.   
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, czy Internet szerokopasmowy będzie bezpłatny w 
miejscowościach, w których będzie funkcjonował. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski odpowiedział, iż na ten cel została przeznaczona duża ilość 
pieniędzy, lecz do końca nie wiadomo jak będzie się to odbywało. Na chwilę obecną 
odbywają się spotkania w celu rozwiązania problemu. 
Burmistrz dodał, iż być może są założenia odnośnie darmowego internetu, lecz sam osobiście 
w to wątpi. 
Radny Adam Żuk zadał pytanie odnośnie koszykówki, czy tą akcją będą objęte wszystkie 
dzieci. 



Burmistrz J. Sontowski odpowiedział, że otrzymano 40 darmowych wejściówek na mecz. 
Radny Konrad Tkaczyk wyjaśnił, że jako koordynator wyjazdu zwrócił się z pomocą do 
radnej Małgorzaty Niedźwieckiej, która pomogła w wyborze dzieci na mecz. 
Radna Małgorzata Niedźwiecka oznajmiła, że na wyjazd nauczyciele wychowania fizycznego 
wybrali po 8-10 dzieci zaangażowanych sportowo. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jakie będą koszty transportu tego wyjazdu. 
Radny K. Tkaczyk wyjaśnił, że dla dzieci wyjazd jest bezpłatny. 
Rada G. Micińska zadała pytanie, w jaki sposób wyjazd będzie finansowany. 
Radny K. Tkaczyk odpowiedział, iż zwrócił się z prośbą do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i pani Kierownik Anna Kozłowska znalazła środki na wyjazd.  
Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy została wykonana dokumentacja kanału, który ciągnie 
się wzdłuż ulicy Zgorzeleckiej i Lubańskiej. 
Burmistrz Miasta odpowiedział, że tak. 
Radna T. Brud zadała pytanie, czy w projekcie zostało przewidziane zabezpieczenie posesji 
państwa Korsaków i Ciereszków. 
Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie. 
Radna T. Brud zadała pytanie, czy jest opracowana dokumentacja na most przy Ostrożnie.  
Burmistrz Miasta odpowiedział, iż jeszcze nie ma. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jakie strategiczne zadania wyznaczył Burmistrz dla 
stanowisk pracy na rok 2011. 
Burmistrz Miasta oznajmił, iż nie rozumie jakiej odpowiedzi oczekuje Przewodniczący. 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że sprawozdanie Burmistrza powinno obejmować także 
sprawy odnośnie pracy Urzędu. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski odpowiedział, iż w przyszłości uwzględni tę kwestię. 
 
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-10, przeciw-0, wstrzymujących 
się -3/ - zatwierdziła ww. sprawozdanie. 
 
4 . Sprawozdanie z wykonania uchwał za II półrocze 2010 r. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, iż radni otrzymali sprawozdanie na piśmie i 
poprosił o zadawanie pytań. 
Pytań nie zadano. 
 
5. Omówienie programów gospodarczych uchwalonych przez Radę Miejską      
    (Wieloletni Plan Inwestycyjny, Plan Odnowy Miasta, Strategia Rozwoju   
     Miasta) 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, że miasto posiada trzy poważne dokumenty 
odnośnie kierunków działania Gminy Zawidów. Najistotniejszym z nich jest Strategia 
Rozwoju Miasta Zawidów, która po części straciła na aktualności. Aktualny jest Plan 
Odnowy Miejscowości i Wieloletni Plan Inwestycyjny. 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony wyczerpująco na 
posiedzeniu komisji przez Kierownik Funduszy Pomocowych, Kontroli i Oświaty Monikę 
Grabowską-Stachowicz. 



Rada Gabriela Micińska oznajmiła, iż była nieobecna na posiedzeniu komisji i w związku z 
tym ma parę pytań do pani Kierownik. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy w Urzędzie Miejskim funkcjonuje zespół ds. 
koordynacji wdrażania Strategii Rozwoju Miasta. 
Radna G. Micińska dodała, iż interesowałyby ją także takie zagadnienia jak: 
- aplikowanie określonych zadań strategicznych do programów regionalnych,  
- organizowanie i prowadzenie odpowiednich działań promocyjnych promujących  
   Strategię Miasta,  
- obserwacja i monitoring procesu wdrażania strategii,  
- prowadzenie dokumentacji wdrażania Strategii,  
- informowanie Rady Miejskiej o realizacji Strategii,  
- analiza zadań strategicznych oraz informowanie Rady Miejskiej o przesłankach jej 
modyfikacji raz w roku w październiku,  
- sprawozdanie z realizacji Strategii i stopnia osiągania celów operacyjnych wraz z 
wnioskami i zaleceniami, które powinno być gotowe najpóźniej przed początkiem grudnia 
danego roku. 
Radna zauważyła, iż jest radną trzecią kadencję i nie pamięta października, w którym 
przedstawiona by była analiza zadań strategicznych. 
 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki przekazał, iż zaskoczyło go pytanie radnej   
G. Micińskiej, ponieważ radna zwracała się do pracowników Urzędu o udostępnienie 
materiałów na ten temat potrzebnych do swojej pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania 
zna. 
 
Radna G. Micińska zakomunikowała, iż chciałaby aby radni wiedzieli, że taki zespół nie 
funkcjonuje i nie jest to monitorowane. 
Radna G. Micińska oznajmiła, że Rada podejmuje, a także będzie podejmowała takie 
dokumenty i jeżeli została utworzona Strategia Rozwoju Miasta to powinna być 
wykorzystywana. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki poprosił radną G. Micińską o szacunek do Urzędu i 
nieprzerywanie mu w wypowiedzi. 
Sekretarz M. Rogacki poinformował, że zadania nie zostały zrealizowane. 
Radna Małgorzata Niedźwiecka zadała pytanie, czy od roku 2005 radni nie mieli okazji 
omawiania programów. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż poprzednia Rada przyjęła WPI oraz POM i była na 
bieżąco w temacie. Materiały są opublikowane na stronie internetowej i dostępne w biurze 
Rady. 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że programy były omawiane, lecz nie odnoszono się do 
nich szerzej. 
Radna M. Niedźwiecka oznajmiła, iż na posiedzeniu komisji zrozumiała, że omówienie 
dokumentów to tylko formalność i nie sądziła, że potrzebne jest sprawozdanie. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski odpowiedział, iż każdy wie w jaki sposób i dlaczego powstały 
programy gospodarcze. 
Burmistrz oznajmił, że co do sprawozdań, to nie można żądać od nikogo żadnych innych 
informacji, sprawozdań i statystyk po za tymi, które przewidziane są urzędowo. 
 A co do urzędowych sprawozdań, to przez 8 lat nie spotkał się z zarzutem, iż coś nie zostało 
sprawozdane, spisane i przedstawione. 
Radna Maria Szkwarek powiedziała, iż jest wdzięczna pani Kierownik, za to, iż programy 
zostały przygotowane w taki sposób, że radni zarówno poprzedniej kadencji jak i nowej mogli 
zorientować się w tematyce. 



Radna M. Szkwarek dodała, że dzięki temu jest spokojna co do zrealizowanych zadań, które 
wynikają z programów i są z nimi zgodne. 
Radna G. Micińska zauważyła, że te sprawozdania wynikają z zapisów Strategii i POM-u i 
nie jest to jej wymysł. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy otrzyma odpowiedź na pytania, które zadała. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że tak. 
Radna G. Micińska zauważyła, iż w Planie Odnowy Miejscowości widnieje taki zapis: 
„Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów zadań zamieszczonych w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Radzie Miejskiej.” 
Kierownik Monika Grabowska – Stachowicz odpowiedziała, że przygotuje sprawozdanie. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski dodał, iż uważa, że pani Kierownik jest zorientowana w 
programach i dobrze zreferowała temat na posiedzeniu komisji. 
 
 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    a)Uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie  na 2011 r. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat omawiany był na posiedzeniu komisji 
stałych.   
Przewodniczący A. Pilarski wniósł poprawkę w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2011 r., a konkretnie w załączniku projektu 
uchwały. W pozycji nr „2” w miesiącu lutym po punkcie nr „1. Informacja i analiza 
funkcjonowania Ośrodka Kultury, zaspokajanie potrzeb mieszkańców, plan imprez na 2011r.” 
wprowadzić punkt „2. Analiza kosztów działalności PUK Sp. z o.o. w zakresie świadczonych 
usług.” 
 
W pozycji nr „3” w miesiącu marcu po punkcie „1. Informacja i analiza nt. gospodarki 
odpadami w mieście w kontekście obowiązujących przepisów i przyjętych programów.” 
wprowadzić punkt „2. Analiza funkcjonowania jednostek oświatowych i zamierzeń 
organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012.” 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał ww. wymienione poprawki pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - zatwierdziła  poprawki. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: 
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie  na 2011 r. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IV/16/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
    b)zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 
       na rok 2011, 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o odczytanie planów 
pracy Komisji.  



Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożena Szczygielska odczytała plan pracy 
Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Teresa Kozińska  
odczytała plan pracy Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Małgorzata Niedźwiecka 
odczytała plan pracy Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż plany pracy Komisji Stałych są 
satysfakcjonujące i ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: 
zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie  
 na rok 2011. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IV/17/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
c) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
   w Zawidowie na rok 2011, 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Brud odczytała projekt uchwały wraz z 
załącznikiem. 
 
Przewodnicząca Teresa Brud zgłosiła poprawkę w  projekcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Zawidowie na rok 2011, a mianowicie w załączniku w punkcie nr „5” w miesiącu maju 
zmienić zapis z „Analiza działalności Burmistrza w zakresie gospodarki mieniem na „Analiza 
i kontrola działalności Burmistrza w zakresie gospodarki mieniem.” 
Przewodnicząca Teresa Brud wprowadziła także zmianę w punkcie „8” z zapisu „Analiza i 
kontrola realizacji inwestycji w 2011r.” na „Kontrola realizacji inwestycji w 2011r.” 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał ww. wymienione poprawki pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - zatwierdziła  poprawki. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: 
zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Zawidowie na rok 2011, 
 



Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IV/18/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
    d) zatwierdzenia projektu pn. „Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas  
       I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie”, realizowanego przez Gminę Miejską  
       Zawidów w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego  
       Kapitał Ludzki 2007-2013,   
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został wyczerpująco omówiony 
na posiedzeniu komisji. 
 Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: 
zatwierdzenia projektu pn. „Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III Szkoły 
Podstawowej w Zawidowie”, realizowanego przez Gminę Miejską   Zawidów w ramach 
Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego  
Kapitał Ludzki 2007-2013,   
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IV/19/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
   e) wystąpienia ze Związku Miast Polskich, 
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały jest jego inicjatywą jako jedno z 
posunięć mających na celu ograniczenie napiętego budżetu. 
A. Pilarski poinformował, że na 1 stycznia 2010 w Polsce jest 903 miast, w tym do Związku 
Miast Polskich przystąpiło 306 miast, co stanowi około 33%. 
A. Pilarski dodał, że w województwie dolnośląskim na 91 miast, członkiem Związku Miast 
Polskich jest 30 miast. W województwie opolskim na 35 miast członkiem Związku jest 5 
miast, a województwie świętokrzyskim tylko 7 miast. 
Zgodnie ze statutem Związku Miast Polskich realizacje propozycji miasta odnośnie wystąpień 
i opinii prawnych wymaga nakładów finansowych. 
Burmistrz Miasta Zawidowa Józef Sontowski objaśnił, że w Polsce jest 2489 gmin, z tego 
1604 to gminy wiejskie, które zrzeszone są w Związku Gmin Wiejskich. Pozostałe, które 
mogą należeć do Związku Miast Polskich to 318 gmin miejskich i 567 miejsko-wiejskich, 
czyli w sumie 885, z których 306, czyli 35% należy do Związku Miast Polskich, a więc z 318 
gmin miejskich 306 należy do Związku. Oprócz tego istnieją także związki powiatów i 
województw. 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski poinformował, że do Związku Miast Polskich przystąpiono 
11 sierpnia 2005 roku, a składka roczna wynosi 1.000 zł i nijak się ma do zadłużenia, które 
wynosi 2.000.000 zł stanowiąc zaledwie 31% budżetu. 
Związek ma decydujące znaczenie w inicjatywach ustawodawczych np. w kwestii 
zagospodarowania odpadów komunalnych w krajowej strategii gospodarki odpadami, czyli 
tzw. „ustawy śmieciowej”. 
Jak powstaje taka ustawa świadczy o tym punkt, że już 10 lat ustawa śmieciowa jest 
przerabiana przez wszystkie kolejne parlamenty w Polsce i  do dziś nie uzyskała 
definitywnego rozwiązania. 



Wniosek jest taki, że gdyby się o to nie upominano, to w dalszym ciągu byłby problem z 
realizacją. 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski przekazał, że Związek Miast Polskich decyduje w 
sprawach finansowych i oświatowych z budżetu państwa. Wspólnie ze Skarbnikiem Miasta 
Kazimierą Bilmon Burmistrz Miasta brał udział w spotkaniach, dzięki którym do oświaty 
wpłynęło więcej pieniędzy niż w czasie wcześniejszym. 
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Związek ma decydujące wypowiedzi w sprawie zmian 
przepisów karty nauczyciela, wspiera działania gmin i miast, które występują do Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla samorządów rozwiązań prawnych, zwraca 
się również do Prezydenta RP o nie podpisywanie ustaw albo podjęcie inicjatywy 
legislacyjnej w sprawach istotnych dla gmin. W celu uzyskania odpowiednich regulacji 
prawnych przedstawiciele Związków współpracują nie tylko z komisjami sejmu i senatu, czy 
poszczególnymi ministerstwami, ale uczestniczą również w pracach  m.in. komisji 
trójstronnej ds. społeczno-gospodarczych, Naczelnej Rady Zatrudnienia, Państwowej Rady 
Nieruchomości, Rady Pożytku Publicznego, Rady Zamówień Publicznych itd. 
Miasta członkowskie mogą korzystać z pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów 
dotyczących funkcjonowania samorządu. Związek posiada 15 komisji problemowych. 
Ważnym kierunkiem działań Związku Miast Polskich na arenie międzynarodowej jest 
poszukiwanie za granicą partnerów dla miast członkowskich w ramach europejskiego 
programu „Miasta i gminy bliźniacze”. 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski poinformował, iż tą drogą doszedł do współpracy z 
Berstadt i poznał posła Bundestagu Michaela Kretschmera i posła do parlamentu Saksonii 
Volkera Bandmanna, którzy pomogli nam uzyskać 10 głosów strony niemieckiej w komisji, 
która orzekała w sprawie pieniędzy unijnych na salę gimnastyczną. 
Burmistrz Miasta dodał, że w powiecie zgorzeleckim do Związku Miast polskich należy 
Zgorzelec, Zawidów i Bogatynia. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski przekazał, że od czasu przynależności do Związku Miast 
Polskich odbyło się 27 posiedzeń Związku, przy czym Burmistrz brał udział w 7 spotkaniach, 
które w tematyce były ważne, a zwłaszcza te dotyczące usług komunalnych. 
Burmistrz Miasta dodał, iż uważa, że wystąpienie ze Związku Miast Polskich byłoby błędem. 
Burmistrz J. Sontowski dodał, iż mógłby wskazać z czego można by zrezygnować, a dlaczego 
dziwnym trafem się nie rezygnuje. 
A. Pilarski powiedział, iż w teorii wygląda to pięknie, natomiast w praktyce całkiem inaczej. 
Przewodniczący zauważył, że po raz pierwszy spotyka się z informacją, że kluczowe 
znaczenie miała przynależność do Związku w sprawie pozyskania środków finansowych, co 
jest zupełną nieprawdą. Rozpatrywanie wniosków to przede wszystkim merytoryczne sprawy 
i jest to zupełny „blef”. 
A. Pilarski poinformował, że w poprzedniej kadencji radni byli namawiani do przystąpienia 
do Bogatyńsko- Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, którego byt po roku 
działalności zakończył się rozpadem.  
Przewodniczący zadał pytanie, ile gmina wniosła w Bogatyńsko- Zgorzelecki Park 
Przemysłowo-Technologiczny. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon wyjaśniła, że Zawidów wniósł 3 udziały po 10.000 zł, czyli 
30.000 zł jak wszystkie gminy w powiecie. Po rozliczeniu zwrotu otrzymano 16.000 zł. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski oznajmił, iż bardzo ostro protestuje przeciwko używaniu w 
stosunku do jego wypowiedzi zwrotów takich jak „zupełna nieprawda” lub „blef”. 
Burmistrz Miasta przekazał panu Pilarskiemu, iż „nie ma zielonego pojęcia” o wnioskach i o 
tym jak się je załatwia i pozyskuje, a próbuje w autorytatywny sposób zabrać głos. Natomiast 
nie jest tak jak się panu Pilarskiemu wydaje. Komisja, która rozpatruje wnioski składa się z 
dwóch komisji 10 osobowych. Przy rozpatrywaniu wniosku na salę gimnastyczną komisja 



decydowała  w następujący sposób: 10 osób z komisji niemieckiej było „za”, dwóch polaków 
„za”, 7 polaków wstrzymujących się i jedna osoba, była „przeciw”. 
Natomiast jeśli chodzi o Park to nie na miejscu jest robienie Burmistrzowi zarzutów, z 
powodu takiego, że prawnicy elektrowni i kopalni popodpisywali po 700.000 zł udziałów, a 
pan Pilarski rzuca to na szalę w stosunku do 30.000 zł Zawidowa i próbuje z tego wyciągnąć 
jakieś wnioski. 
Burmistrz Miasta dodał, że nie wszystko się udaje i to akurat nie wyszło. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski wyjaśnił, że przedsięwzięcie „nie wypaliło” ponieważ 
elektrownia i kopalnia przeszła reorganizację i z tym działaniem wg nowych statutów nie było 
im po drodze. 
Burmistrz dodał, że jeśli pan Pilarski o tym nie wie, to najlepiej żeby nie zabierał głosu w tej 
sprawie. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż nie będzie dyskutował, ponieważ to co Burmistrz 
powiedział czyli, że tylko zmiana formy prawnej spółek typu elektrownia i kopalnia były 
powodami nieudanego przedsięwzięcia, nie pokrywa się ze 100% prawdą. Taka argumentacja 
jest nietrafiona i nieprawdziwa. 
Burmistrz Miasta zadał pytanie, czy w takim razie pan Pilarski uważa, że udział Zawidowa 
był czynnikiem, który spowodował, że przedsięwzięcie nie wyszło. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, że jest nauczony szacunku do publicznych pieniędzy i 
w trosce o to przygotował projekt uchwały, aby nie brnąć w koszty. 
 
Radna M. Szkwarek zadała pytanie, czy spotkania szkoły niemieckiej i Zawidowskiej, które 
odbywają się na boisku szkolnym mają związek ze Związkiem Miast Polskich. 
 
Burmistrz Miasta J. Sontowski odpowiedział, że spotkania są efektem współpracy. 
Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy w tym roku przewidziany jest jakiś projekt, który 
wymagałby przynależności do Związku Miast Polskich. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski wyjaśnił, że nie ma takiej zależności i projektów nie tworzy 
się pod przynależność do jakiegokolwiek związku. Projekty wynikają z potrzeb, natomiast 
później szuka się możliwości ich realizacji. 
 
Radna T. Brud zadała pytanie, czy jest potrzeba jakiegoś projektu, który wymagałby 
przynależności do Związku Miast Polskich. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski odpowiedział, że jest styczeń i ciężko na chwilę obecną o tym 
rozmawiać. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: 
wystąpienia ze Związku Miast Polskich. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-7, przeciw-6, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IV/20/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
   f) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów, 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż jest to projekt w sprawie nadania godności 
Honorowego Obywatela Miasta Zawidów Pani Mariannie Margas. 



Przewodniczący A. Pilarski odczytał projekt uchwały w całości i poddał ją pod głosowanie. 
 
Uchwała nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: 
nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów, 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IV/21/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
 
   g) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów, 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż jest to projekt w sprawie nadania godności 
Honorowego Obywatela Miasta Zawidów Panu Władysławowi Margas. 
Przewodniczący A. Pilarski odczytał projekt uchwały w całości i poddał ją pod głosowanie. 
 
Uchwała nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: 
nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów, 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IV/22/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
   h) nadania Sali sportowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława  
      Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie nazwy „Sala sportowa imienia Marianny 
      i Władysława Margas”.  
 
Przewodniczący A. Pilarski odczytał projekt uchwały w całości i poprosił o zadawanie pytań.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr IV/23/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: 
nadania Sali sportowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i 
Gimnazjum w Zawidowie nazwy „Sala sportowa imienia Marianny i Władysława Margas”.  
 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła  uchwałę nr IV/23/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
   i) uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  
     gminy Zawidów na 2011r. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o zadawanie pytań.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 



Uchwała nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: 
uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych gminy 
Zawidów na 2011r. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr IV/24/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż boisko do piłki nożnej w instrukcji eksploatacji 
zawiera również przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni boiska. Jeśli nie 
prowadzi się ich systematycznie, to nawierzchnia ulega zużyciu i wymaga wymiany. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy Urząd ma w planach wykonać tego typu 
zabiegi. 
 
Zastępca Burmistrza Robert Łężny odpowiedział, że zabieg miał być wykonywany lecz firmy, 
które się zajmują tymi czynnościami poradziły wykonać tę czynność na wiosnę. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czyim wydatkiem będzie wyposażenie nowo 
wybudowanego łącznika. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że gminy. 
 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że wygląd estetyczny Urzędu Miejskiego jest fatalny i czy 
w związku z tym są jakieś zamierzenia co do poprawy estetyki. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy jest ustalony wstępny program otwarcia Sali 
sportowej i w jakim terminie miałoby otwarcie nastąpić. 
 
Burmistrz Miasta odpowiedział, że otwarcie Sali ma się odbyć 11 lutego 2011 o godz. 11.00. 
Do tego celu została powołana Komisja pod przewodnictwem pani Moniki Grabowskiej- 
Stachowicz, która pracuje nad planem organizacyjnym. 
 
Przewodniczący A. Pilarski udzielił głosu panu Dublowskiemu, który był gościem na sesji. 
 
Pan Dublowski oznajmił, że ruszyła go wypowiedź Pana Burmistrza, ponieważ pan 
Przewodniczący A. Pilarski złożył wniosek dotyczący wystąpienia ze Związku Miast 
Polskich, który uzasadnił. Natomiast Burmistrz powinien uzasadnić swoją wypowiedź, i nie 
udzielać odpowiedzi typu „jak się pan nie zna, to niech pan się nie odzywa”. 
  
Pan Dublowski poinformował, iż mieszka obok baru u „Słowika” i półtora roku temu wraz z 
sąsiadami składał wniosek do Urzędu Miejskiego i na Policję w sprawie dyskotek przy ulicy 
Wilczej. 
Pan Dublowski oznajmił, że ani Burmistrz, ani Policja nie reaguje na zgłaszany problem. 
Każdy w Zawidowie wie co się dzieję koło tego lokalu przez weekendy.  
Pan Dublowski dodał, iż prosił Burmistrza o zamontowanie dwóch lamp koło baru, lecz 
usłyszał, że nie ma na to pieniędzy. 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że pod koniec grudnia Rada uchwaliła budżet 
miasta na rok 2011 i zgłoszony został wniosek Komisji Budżetu i Finansów w sprawie 
umieszczenia tych lamp, który uzyskał poparcie  i realizacja nastąpi w roku bieżącym. 



Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czy przy odbudowie mostu na Ostróżno 
uwzględniono także stalowy mostek dla rowerów przy wjeździe na żwirownie. 
Radna poprosiła o uwzględnienie tego mostku. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy podpisana została umowa na odśnieżanie ulic. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, iż podpisana została umowa z firmą z Łagowa. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, ile miasto płaci za kilometr odśnieżanej drogi. 
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że firma ma płacone za godzinę pracy. 
Radna G. Micińska oznajmiła, że gmina ościenna zatrudniała firmę z zagranicy, której płaciła 
42 zł za kilometr odśnieżonej drogi i być może taki wariant byłby korzystniejszy. 
Radna G. Micińska dodała, iż przeanalizowała zestawienie odśnieżanych ulic przedstawione 
przez Urząd Miejski i zwrócił uwagę na odśnieżanie chodników. Według przepisów chodnik, 
który między posesją a chodnikiem  posiada ogródek nie powinien być odśnieżany przez 
właściciela, lecz przez miasto. 
W zestawieniu zostały ujęte chodniki, które odśnieżają właściciele, gdzie nie powinni tego 
robić. 
Radna Małgorzata Niedźwiecka zauważyła, iż jest to bez sensu, ponieważ jest prywatnym 
właścicielem posesji i głupotą byłoby czekać, aż ktoś odśnieży jej chodnik. 
Radny Adam Żuk dodał, że takie są przepisy, lecz mimo tego właściciele odśnieżają swoje 
chodniki. 
Radna M. Niedźwiecka dodała, iż nie rozumie jak to się ma do problemów i oszczędności. 
Radna G. Micińska zakomunikowała, że oczekuje rzetelnej informacji w zestawieniu 
odnośnie obowiązku odśnieżania. 
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, czy za utrzymanie strumyka „Koci potok” odpowiada 
miasto. 
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że od mostu na starym przejściu granicznym zarządcą jest 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a do tego miejsca wodą zarządza Zarząd Melioracji 
Dróg Wodnych. 
Zarząd Melioracji przewiduje jakieś roboty być może na rok obecny, natomiast RZGM nic 
nie planuje. 
Radny G. Drabko dodał, że zadał pytanie w związku z zanieczyszczeniem koryta rzeki po 
powodzi. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jakie mają być zorganizowane imprezy sportowe związane 
z projektem odnośnie Sali sportowej. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że będą to spotkania, które mają na celu 
wzmocnienie współpracy szkoły zawidowskiej i niemieckiej. Spotkania mają być 
organizowane przez gminę ze współpracą ze szkołą i odbędą się do maja 2011r. 
 
Radna G. Micińska oznajmiła, iż po tym jak stopniał śnieg w mieście jest pełno śmieci, a 
obok pojemników na odpady segregowane leżą duże ilości plastikowych butelek. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny oznajmił, że informowano firmę zajmującą się wywozem 
śmieci, która zajęła się problemem. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jak skonstruowana jest umowa z firmą, która 
wywozi segregowane odpady i z jaką częstotliwością odbywa się wywóz. 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że należałoby przyjrzeć się zapisom umowy i odpowiednio 
to egzekwować. 
Zastępca Burmistrza poinformował, iż właśnie to zrobiono i skorygowano fakturę, o to co nie 
zostało zrobione. 



Radna G. Micińska oznajmiła, że stan nawierzchni dróg w mieście jest fatalny. Na ulicy 
Mickiewicza dzień po dniu miały miejsce kolizje drogowe, ponieważ na ulicy jest sam lód. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy droga Jana Pawła była posypana przed tym jak 
autobus wjechał w budynek. 
Burmistrz Miasta odpowiedział, że droga była posypana i krótko przed zdarzeniem tą ulicą 
przejechały dwa autobusy. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, ile kosztuje godzina odśnieżania ulic. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że około 100 zł. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny dodał, iż uważa, że firma na chwilę obecną odśnieża dużo 
lepiej, ponieważ zrezygnowała z odśnieżania gminy Zgorzelec. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, ile godzin firma jeździ po mieście. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że objechanie całego miasta zajmuje firmie 7 
godzin.  
Radny G. Drabko zadał pytanie, czy jak spadnie pół metra śniegu to firma też będzie 
odśnieżała 7 godzin. 
Radny G. Drabko zauważył, że ostatnio widział, jak drogi odśnieżano małą ładowarką, przy 
czym na drogach było bardzo dużo śniegu. 
Radny zauważył, że ta praca była niezbyt współmierna do tego gdyby ulice odśnieżano 
pługiem. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że sposoby rozliczania są różne i wydawało się, 
iż  takie rozliczanie będzie najlepsze. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych także jest 
rozliczane za godzinę. 
Radna G. Micińska przekazała, otrzymała informację od dwóch mieszkańców Zawidowa, 
którzy próbowali na stronie WWW.zawidow.info zadać pytanie Burmistrzowi z 
niepowodzeniem ponieważ okazało się to niemożliwe. 
Radna G.  Micińska dodała, iż osobiście weszła na ww. stronę i zadała pytanie, czy ulica Jana 
Pawła była posypana momencie kiedy doszło do wypadku autobusu. 
Radna zadała pytanie, czy zapytanie dotarło. 
Sekretarz Miasta odpowiedział, że dotarło. 
Radna G. Micińska przypomniała, że w dniu dzisiejszym podjęto uchwały w sprawie 
Honorowego obywatelstwa dla państwa Margas i czy w związku z tym Urząd przewidział 
jakąś formę uroczystego wręczenia tych tytułów dla rodziny państwa Margas. 
Sekretarz M. Rogacki wyjaśnił, że rodzina państwa Margas zostanie zaproszona na otwarcie 
Sali sportowej i tam odbędzie się uroczyste wręczenie tytułów. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski dodał, że na chwilę obecną szczegóły są nieznane. 
 Radna G. Micińska zadała pytanie, czy istnieje możliwość, aby radni otrzymali informację na 
temat programu otwarcia Sali i osób, które będą zaproszone. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski wyjaśnił, że tak, lecz jak na razie organizacja jest w trakcie. 
Radna M. Niedźwiecka złożyła propozycję jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu, aby rodzina państwa Margas została uhonorowana w trakcie nadania 
imienia Sali sportowej. 
Burmistrz Miasta oznajmił, iż w dniu jutrzejszym ma się odbyć spotkanie z organizatorami 
uroczystości i poruszy ten temat. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, na jaką kwotę PUK wystawił fakturę za prace 
związane z przygotowaniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy też odbyło się to na 
zasadzie bezpłatnej pomocy. 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że nie może odbywać się za darmo, ponieważ PUK także 
poniósł koszty. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki wyjaśnił, że Ośrodek Kultury zwrócił się z prośbą do Pana 
Prezesa Piotra Michalkiewicza, który zgodził się na nieodpłatną pomoc. 



Radny G. Drabko oznajmił, że skoro pan Michalkiewicz jako Prezes zrobił to za darmo, to 
widać, że coś jest nie tak. 
Radna M. Niedźwiecka dodała, iż nie rozumie w czym problem i zadała pytanie, czy PUK 
skarży się na fakt, iż nie otrzymał zapłaty. 
Przewodniczący A. Pilarski zauważył, że w mieście jest taka praktyka oraz, że PUK 
wykonuje wiele prac, za które ponosi koszty, przez co porządki w mieście nie są 
wykonywane na odpowiednim poziomie. 
 
Przewodniczący A. Pilarski zwrócił uwagę na teren sklepu „Biedronka”. Parkowanie 
pojazdów na tej ulicy odbywa się w poprzek, a tymczasem powinny być parkowane przy 
parkingu, a nie przy blokach. Przewodniczący poprosił, aby Urząd złożył wniosek formalny w 
tej sprawie, ponieważ jest to droga gminna. 
Radny G. Drabko zauważył, że zagęszczenie pojazdów przy tej ulicy jest bardzo duże, co 
przeszkadza m.in. pojazdom odśnieżającym w uporządkowaniu placu. 
 
Przewodniczący A. Pilarski zgłosił wniosek o treści: „Przedstawić Radzie Miejskiej plan 
ograniczenia zbędnych wydatków w budżecie miasta na rok 2011.” 
 
Przewodniczący skomentował wniosek tym, iż warto przeanalizować wszystko, aby nie 
spotkać się z podobnymi wydatkami jak w 2010r. 
 
Radna M. Niedźwiecka zapytała, co można rozumieć pod pojęciem „zbędne wydatki”. 
Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, że te wydatki omówi w punkcie „Sprawy różne” 
Radna M. Niedźwiecka poprosiła o doprecyzowanie, ponieważ nie rozumie wniosku. 
Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, że sporo wyjazdów służbowych w tym mieście nie 
przynosi wymiernych efektów. 
Przewodniczący A. Pilarski zakomunikował, iż kiedyś postawi wniosek, aby Burmistrz podał 
ile dni w ciągu roku  przepracował w Urzędzie Miejskim. 
 
Burmistrz Miasta J. Sontowski poinformował, że w ślad za takim wnioskiem wystawi 
Przewodniczącemu Rady rachunek za nadgodziny, które przepracowuje dla miasta i Urzędu, 
w tym również w soboty i niedziele. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, że Burmistrz Miasta ma nienormowany czas pracy. 
 
Burmistrz Miasta zakomunikował, że nie rozumie, czy ma nienormowany czas pracy i ma być 
w Urzędzie i tym samym poza Urzędem. 
Radna M. Szkwarek oznajmiła, iż wolałaby aby wniosek poddany został pod głosowanie po 
omówieniu materiału, który otrzymali radni. 
 
Przewodniczący A. Pilarski zaproponował, aby przejść do materiałów, które są odpowiedzią 
na złożony wniosek na III sesji dot. wydatków poniesionych na promocję miasta Zawidowa. 
Przewodniczący A. Pilarski odczytał punkt „3.” 14.144 zł są to wydatki związane z zakupem 
usług w tym: 
-732 zł wydatki związane z ogłoszeniem reklamowym na łamach dodatku turystycznego do 
dziennika „Fakt” i tygodnika „Newsweek Polska” (zał. 4)”, w którym opisano, że 
„Największą inwestycją realizowaną obecnie na terenie gminy jest dobiegająca końca 
rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody w Zawidowie wraz z rozbudową ujęcia wody, której 
koszt wynosi ponad 2 mln zł. Gmina uczestniczy także w tworzeniu spółki.” 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, iż szereg informacji zawartych w artykule jest 
nieaktualnych. 



Przewodniczący A. Pilarski wymienił niektóre wydatki: 
-1.830 zł wydatki związane z promocją miasta w specjalnym dodatku Gazety Wojewódzkiej 
„Samorządowi Liderzy naszej gospodarności (zał. 5) 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że jest to kwota mocno przesadzona i jest to element 
niegospodarności. 
-2.240 zł wydatki związane z publikacją w „Top Biznes” wieloletnich osiągnięć Gminy 
Zawidów w dziedzinie inwestycji i podsumowanie roku 2010 w formie wywiadu z 
Burmistrzem Miasta (zał. 7) 
Przewodniczący A. Pilarski uważa, że wiele zdań w artykule to nie promocja, a żale 
finansowane w ramach zbliżającej się kampanii wyborczej. 
-603 zł wydatki związane z promocją miasta w polsko-niemieckim Atlasie LANDKREIS 
GOERLITZ (zał. 3). 
Przewodniczący A. Pilarski zauważył, że na stronie widnieje tylko fiszka miasta Zawidów i 
informacja, iż jest to miasto partnerskie. 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że są to wydatki przewyższające możliwości gminy 
Zawidów. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek, a mianowicie „Przedstawić Radzie 
Miejskiej plan ograniczenia zbędnych wydatków w budżecie miasta na rok 2011.” pod 
głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-7, przeciw-4, wstrzymujących 
się -2/ - zatwierdziła ww. wniosek. 
 
Skarbik Miasta Kazimiera Bilmon oznajmiła, iż nie rozumie tego wniosku i nie wie czy 
chodzi o zrezygnowanie z zakupu niezbędnych do pracy materiałów, czy o zwalnianie 
pracowników. 
Skarbnik dodała, że przy takim budżecie  trudno mówić o jakichkolwiek zbędnych 
wydatkach. 
Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, że wniosek jest krótki i czytelny oraz, że należy się do 
niego odnieść niezależnie jaka będzie odpowiedź. 
 
Skarbnik Miasta K. Bilmon zaznaczyła, że przyjmując budżet na rok 2011 założono program 
oszczędnościowy tam gdzie było możliwe. Kierownicy jednostek w projekcie budżetu 
otrzymali inne środki do dyspozycji i ograniczono wydatki nie dając pracownikom regulacji 
płac. 
 
Radna Wiesława Marszał wypowiedziała się, iż w przedszkolu są tak obcięte koszty, że 
bardziej już się nie da. Pani Dyrektor Przedszkola zrezygnowała z czego tylko mogła. 
Radna T. Brud oznajmiła, że Rada jest m.in. po to, aby zaoszczędzić pieniądze w budżecie. 
Radna G. Micińska złożyła wniosek o treści: Przedstawić Radzie Miejskiej koncepcje-
warianty organizacji odśnieżania miasta Zawidów. 
 
Radna dodała, że interesowałoby ją dwie, trzy firmy i ich koncepcje w organizacji miasta. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski wyjaśnił, że aby móc udzielić takiej odpowiedzi musiałby 
odbyć się przetarg. 
Radna G. Micińska oznajmiła, że interesuje ją taka koncepcja, aby wziąć pod uwagę obecną 
firmę i podać informację jakie są koszty za odśnieżanie  i uwzględnić dodatkowo za jakie 
pieniądze mogłyby odśnieżać inne firmy. 



Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że musiałoby powstać zapytanie ofertowe. 
Koncepcje są trzy: za godzinę, za kilometr bądź ryczałt. 
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, że radni usłyszeli, iż najlepiej byłoby mieć własny 
sprzęt i uważa to także za koncepcję. 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o przedstawienie wydatków i kosztów takiego 
przedsięwzięcia. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszony przez radną G. Micińska wniosek pod 
głosowanie. 
Przedstawić Radzie Miejskiej koncepcje-warianty organizacji odśnieżania miasta Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -1/ - zatwierdziła ww. wniosek. 
 
8. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż na spotkaniu opłatkowym Pan Burmistrz przemawiał 
i bardzo podobało mu się to przemówienie. 
Pojawiła się informacja ze strony pani Reginy Januszkiewicz, że zespół „Jarzębina” w tym 
roku obchodzą 25-lecie zespołu.  
Przewodniczący zaproponował, aby temu wydarzeniu nadać odpowiednią rangę i poprosił 
Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu o zainteresowanie się tematem. 
 
Radny Konrad Tkaczyk poinformował, iż zna temat i rozmawiał z panią Reginą, więc jest to 
przyjęte do realizacji. 
Radna M. Szkwarek oznajmiła, iż jest w temacie od pewnego czasu i ma nadziej, że kiedy 
zakończy się remont Ośrodka Kultury będzie ku temu najlepsza sposobność. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż do Biura Rady wpłynęło pismo z Policji, aby 
radni przedstawili propozycje, które podniosą stan bezpieczeństwa w mieście. 
Przewodniczący poprosił o przedstawieni propozycji Komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożena Szczygielska odczytała wypracowane 
przez komisję propozycje: 
-wzmożenie egzekwowania zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 
- zwiększenie intensywności pieszego patrolowania miasta,  
-kontrola sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, 
-zintensyfikowanie sprawdzania kierowców pod kątem trzeźwości po spożyciu alkoholu i 
środków odurzających. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu M. Niedźwiecka odczytała 
problemy i zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Zawidowa: 
-chuligańskie wybryki nieletnich, niszczenie mienia,  
-zagrożenie narkomanią i alkoholizmem wśród nieletnich,  
-nielegalne wysypiska śmieci,  
-piractwo drogowe w obrębie miasta. 
Zwalczanie i zapobieganie przestępczości: 
-pełny monitoring miasta,  
-utworzenie straży miejskiej,  



-zwiększona ilość patroli policyjnych w godzinach wieczornych i nocnych, szczególnie w 
weekendy. 
 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska T. Kozińska 
odczytała wypracowane przez komisję propozycje: 
-dłuższe godziny otwarcia Posterunku Policji w Zawidowie,  
-nadzór nad imprezami masowymi,  
-więcej patroli szczególnie wieczorami. 
 
Radna M. Niedźwiecka przekazała obrazy wylicytowane w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy w ręce Pana Burmistrza i Przewodniczącego Rady z prośbą o umieszczenie ich w 
odpowiednim miejscu. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady A. Pilarski o godzinie 20.30 
zamknął sesję. 
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