
Protokół nr VI/2011 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 31 marca 2011 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie 16.00 otworzył obrady  
VI sesji i po przywitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w sesji 
uczestniczy 15 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: Bożena Szczygielska, Maria Szkwarek 

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 V sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 
    3 marca 2011r. 
2.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej. 
4. Analiza funkcjonowania jednostek oświatowych i zamierzeń organizacyjnych na rok  
    szkolny 2011/2012 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011, 
b) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów,  

7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 8. Sprawy różne. 
 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady A. Pilarski zwrócił się z zapytaniem, 
czy któryś z radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej 
wymienionym porządku obrad. 

Zastępca Burmistrza Robert Łężny wniósł o usunięcie z porządku obrad punktu 
 „3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej”, ponieważ 
Burmistrz Miasta jest nieobecny na posiedzeniu i w związku z tym przedstawi sprawozdanie 
na kolejnej sesji. 

Przewodniczący A. Pilarski poddał złożony wniosek pod głosowanie. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 2, przyjęła ww. wniosek. 

 



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

1. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 
    3 marca 2011r. 
2.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Analiza funkcjonowania jednostek oświatowych i zamierzeń organizacyjnych na rok  
    szkolny 2011/2012 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011, 
b) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów,  

5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
6. Sprawy różne. 
 
 
1. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 
    3 marca 2011r. 

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż protokół zawiera kontrowersyjne wywody 
Burmistrza Miasta Józefa Sontowskiego zawarte w sprawozdaniu z działalności 
międzysesejnej. 

Przewodniczący A. Pilarski dodał, że sprawozdanie zawiera komentarze, które nie powinny 
mieć miejsca i jego zdaniem nie jest to sprawozdanie.  

Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr V z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 3 marca 2011r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu nr V z sesji Rady Miejskiej z dnia 3 marca 2011r 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-9, przeciw-3, wstrzymujących 
się- 3, przyjęła ww. protokół. 
 
2.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 

Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż pełni dyżury w Biurze Rady Miejskiej w każdą 
środę w godzinach od 16.00 do 17.00. 

Przewodniczący A. Pilarski poinformował o pismach wpływających do Biura Rady Miejskiej: 

- pismo od Pana J. Nieckarza,  

- pismo Prezesa LKN Orion Ryszarda Stępnia odnośnie rozwiązania drużyny LKS Orion,  

- pismo pani Danuty Kijanowskiej dotyczące wycinki drzew na działce, która jest własnością  
   gminy. Sprawa zostanie przedstawiona w punkcie „6. Sprawy różne”. 

 



Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż przygotował odpowiedź dla Burmistrza Miasta 
Józefa Sontowskiego na sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawione na 
poprzedniej sesji. 

Przewodniczący A. Pilarski odczytał oświadczenie: 

„W dniu 03 marca 2011 r. w trakcie sesji Rady Miejskiej w Zawidowie Burmistrz Miasta 
Zawidowa pan Józef Sontowski dopuścił się po raz kolejny próby poniżenia i zniesławienia 
mojej osoby w opinii publicznej oraz narażenia na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia 
funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wykonywanego przeze mnie zawodu 
nauczyciela (art. 212 Kodeksu Karnego ) podważając między innymi moje suwerenne prawo 
radnego do głosowania według mojego uznania . W sprawozdaniu ze swojej działalności 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski bez żadnych podstaw dokonał oszczerczego komentarza 
mojego rzekomo podłego zachowania  podczas odsłaniania tablicy pamiątkowej w trakcie 
otwarcia sali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie w dniu 11 lutego 2011 roku. Po raz 
kolejny Burmistrz Miasta Józef Sontowski zamiast prezentować swoją działalność między 
sesjami dopuścił się szkalowania mojej osoby. Informuję, że w  dniu otwarcia sali sportowej 
byłem w pełni dyspozycyjny, stosownie ubrany, z godnością i honorem reprezentowałem 
Radę Miejską w Zawidowie jako jej Przewodniczący a nie prywatną osobę Andrzeja 
Pilarskiego. Od 1984 roku rzetelnie wykonuję zawód nauczyciela w tej samej szkole a od 
1981 roku jestem uczciwym mieszkańcem Zawidowa i nikt poza  Józefem Sontowskim przez 
30 lat nie nazwał mnie publicznie podłym. Wobec braku merytorycznych podstaw do krytyki 
mojej osoby Burmistrz miasta dopuścił się  po raz kolejny insynuacji, które nie mają 
potwierdzenia w faktach. Pan Józef Sontowski  nadużył ludzkich uczuć nie przedstawiając 
przy tym merytorycznych argumentów. To wszystko co  uczynił podczas sesji Rady Miejskiej  
w dniu 03 marca 2011 roku jest wynikiem mojej krytycznej oceny Jego działalności, co też 
między innymi znalazło ostatnio odzwierciedlenie w wywiadzie udzielonym przeze mnie dla 
Gazety Zawidowskiej , której publikację niestety wstrzymano do czasu kiedy  wytoczy we 
mnie „ swoje działa” z amunicją „ bez prochu”. Krytyka jego osoby w moim wykonaniu jest 
społecznie pożyteczna   i pożądana i ja to robię rzetelnie z kulturą lecz bez fauli w dobrej 
wierze i w interesie publicznym. Już na początku obecnej kadencji Józef Sontowski pokazał  
swoją wielką klasę strasząc mnie czy chcę być Przewodniczącym Rady cztery sesje czy też 
cztery lata. Uważam to za przejaw szykanowania  mojej osoby. Nie podjąłem wówczas 
dyskusji ponieważ nie potrafię na tym poziomie rozmawiać. To Wysoka Rada jeśli nie 
zostanie zmanipulowana i ja  zdecyduje przez jaki okres będę pełnił tę funkcję. Wystąpienie 
Burmistrza w trakcie sesji w dniu 03 marca 2011 roku to  próba podważenia  wiarygodności 
radnych i pomówienia.  Retoryka Burmistrza podczas ostatniej Sesji naruszyła powagę 
Wysokiej Rady. W ponownym tego typu przypadku jako Przewodniczący Rady Miejskiej 
odbiorę Burmistrzowi  głos, a w skrajnych przypadkach zostanie usunięty z sesji. Chciałoby 
się więc powiedzieć „Jaki rycerz taka szabla”.  Nie używam jednak sloganów w stosunku do 
Jego osoby gdyż jestem dobrze wychowany i mam szacunek dla Wszystkich bez względu na 
ich status społeczny. Po tym co pokazał Burmistrz miasta  na ostatniej Sesji oraz innych 
faktów oświadczam, że jest on ostatnią osobą w tym samorządzie, której mogę zaufać. 
Nadmieniam, że w punkcie sprawozdanie z działalności Burmistrza powinny znaleźć się 
faktyczne  działania  Burmistrza , wymierne efekty jego pracy oraz cele a nie czynności 
fizyczne typu „ złożyłem 1665 ( razy 2 ) podpisów” , „ haki” na radnych i insynuacje. W 
związku z powyższym uważam za stosowne  publiczne przeprosiny mojej osoby do protokołu 
z sesji Rady Miejskiej i w lokalnej prasie.”  



Przewodniczący A. Pilarski dodał, że konsekwencją wywiadu, którego udzielił nie z własnej 
inicjatywy jest fakt, że Gazeta Zawidowska zniknęła z rynku. Z tego co mu wiadomo w 
składzie redakcji tejże gazety nie ma także już Pani Doroty Szczurek. 

 

3. Analiza funkcjonowania jednostek oświatowych i zamierzeń organizacyjnych na rok  
    szkolny 2011/2012 
 

Przewodniczący A. Pilarski przypomniał iż temat został wyczerpująco umówiony na 
posiedzeniu Komisji i poprosił o zadawanie pytań.  

Radny Grzegorz Drabko zakomunikował, iż ma parę pytań do Pani Dyrektor Zespołu Szkół 
Marioli Żórawińskiej i wolałby poczekać na jej przybycie. 

Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy.    

Przewodniczący A. Pilarski po przerwie ogłosił, iż do grona osób obecnych na sesji dołączyła 
Dyrektor Zespołu Szkół w Zawidowie Pani Mariola Żurawińska. 

Radny G. Drabko poprosił Panią M. Żurawińską o przedstawienie zakresu obowiązków 
pracownika, który będzie zajmował się obiektami sportowymi. 

Pani M. Żurawińska odpowiedziała, iż taki pracownik nie został jeszcze zatrudniony i ciężko 
określić jakie byłyby jego obowiązki.   

Pani M. Żurawińska wyjaśniła, iż jest to stanowisko zajmujące się wszystkimi sprawami 
związanymi z organizacją i gospodarowaniem zajęć popołudniowych w obiekcie sportowym. 

Radny G. Drabko zadał pytanie, ile jest zorganizowanych grup korzystających z sali 
sportowej. 

Pani M. Żurawińska odpowiedziała, że obecnie jest około 10 takich grup i spotykają się one 2 
razy w tygodniu w porach wieczorowych. 

Radna Gabriela Micińska oznajmiła, że pojawiło się pismo od Pana Prezesa LKS Orion w 
którym informuje, że nie ma możliwości trenowania tenisa stołowego na sali sportowej w 
Zawidowie. 

Pani M. Żurawińska odpowiedziała, że była to pierwsza grupa, która złożyła podanie i 
osobiście wyraziła zgodę na treningi. Pan Prezes LKS Orion zgłosił, że zaginęły siatki do 
stołów tenisowych  lecz w szkole nikt ich nie odbierał .  

Pani M. Żurawińska oznajmiła, że pan Stępień chciał rozgrywać mecze w soboty, na co zgody 
nie wyraziła, ponieważ w te dni obiekt jest nieczynny. 

Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy korzystanie z sali sportowej dla grup jest odpłatne. 

Pani M. Żurawińska odpowiedziała, że nie. 

Radna T. brud zadała pytanie, czy w regulaminie szkoły wynagrodzenie za sprzątanie jest 
liczone od m². 



Pani M. Żurawińska odpowiedziała, że jest  to ośmiogodzinne stanowisko pracy i istnieje 
także fundusz premiowy za dodatkową pracę.  

Pani Bożena Szczygielska zadała pytanie, jakie są warunki przyznawania premii 
pracownikowi administracyjnemu i pracownikowi obsługowemu, oraz czy za absencję są 
potrącenia. 

Pani M. Żurawińska odpowiedziała, że potrącenia występują w przypadku długiej absencji 
chorobowej. 

Radna B. Szczygielska zadała pytanie, jak zostanie zabezpieczona praca w szkole dla 
nauczycieli klas I-III. 

Pani M. Żurawińska wyjaśniła, że projekt organizacyjny będzie gotowy dopiero pod koniec 
kwietnia i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie. 

Radna B. Szczygielska zadała pytanie, czy w związku z urlopami zdrowotnymi zwiększają się 
godziny nadliczbowe dla nauczycieli pracujących i zastępujących. 

Pani M. Żurawińska oznajmiła, że było tak w przypadku nauczyciela wychowania 
fizycznego, gdzie rozdzielono godziny dla nauczycieli, którzy pracowali. W innych 
przypadkach zatrudniono nowych nauczycieli na ten okres. 

Randa B. Szczygielska oznajmiła, że w planie pracy Komisji Budżetu i Finansów jest 
realizacja budżetu miasta i w związku z tym proponuje, aby po każdym kwartale spotkać się z 
kierownikami jednostek organizacyjnych. 

Pani M. Żurawińska oznajmiła, że sprawozdania są przygotowywane na bieżąco. 

Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy Pani Żurawińska przed zatrudnieniem osoby na 
stanowisko ds. obsługi obiektów sportowych wystąpi do pozostałych nauczycieli z propozycją 
czy reflektowaliby na taką ofertę.  

Pani M. Żurawińska odpowiedziała, ze wystąpi.  

Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie skierowane do Pani mecenas Violetty Lemek, czy 
jest  konieczność, aby nauczyciel zrezygnował z pracy pedagogicznej jeśli ma możliwość 
zatrudnienia na część etatu. 

Mecenas V. Lemek odpowiedział, że pojawia się kwestia czasu pracy. 

Pani M. Żurawińska wyjaśniła, że według karty nauczyciel może przepracować 27 godzin. 

Radna Maria Szkwarek oznajmiła, że odnosi wrażenie, iż Rada zostanie poinformowana o 
sposobie rozwiązanie tego problemu i że zostanie on wnikliwie przeanalizowany.  

Radna Małgorzata Niedźwiecka oznajmiła, że zatrudnianie pracowników jest kompetencją 
Pani Dyrektor i wszystko jest zapewne dogłębnie przemyślane. 

Radna B. Szczygielska oznajmiła, że są to pieniądze z budżetu miasta i Rada posiada prawo 
zadawania pytań i mieć wątpliwości.   

 
Radny Konrad Tkaczyk przekazał, iż jest to dla niego sytuacja niekomfortowa, ponieważ 
dotyczy jego osoby, a wypowiedzi niektórych radnych dość mocno go dotknęły. Rada 



powinna bardziej się skupić na tym, w jaki sposób może zaoferować swoją pomoc na tym 
stanowisku, a nie na tym co powiedział Pan Burmistrz na otwarciu Hali sportowej. 

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, że Rada powinna wiedzieć jakie kryteria zastosuje Pan 
Dyrektor przed zatrudnieniem na to stanowisko. 

Przewodniczący A. Pilarski dodał, że oferta powinna być skierowana do szerokiego grona i 
nie powinno się to odbywać „po cichu”.  

Radna M. Niedźwiecka oznajmiła, że Pani M. Żurawińska na posiedzeniu Komisji 
wypowiedziała się, że z ofertą wystąpi w momencie kiedy zostanie utworzone stanowisko. 

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż uważa, że pan K. Tkaczyk jest osobą kompetentną i 
uczciwą. Jego wypowiedź nie służyła temu, aby zdeprecjonować pana Tkaczyka, lecz 
chodziło o zdrowe i przejrzyste zasady. 

Przewodniczący A. Pilarski zamknął dyskusję w tym temacie.  

Radna B. Szczygielska zgłosiła wniosek o 5 minut przerwy. 

Przewodniczący A. Pilarski poddał ww. wniosek pod głosowanie. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 1, przyjęła ww. wniosek. 

Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 5 minut przerwy. 

 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011, 
 

Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu 
Komisji i poprosił o zadawanie pytań. 

Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła  uchwałę nr VI/30/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

b) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów,  
 

Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu 
Komisji i poprosił o zadawanie pytań. 

Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów,  
 



Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr VI/31/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 

Radny D. Tracz zadał pytanie, czy prawdą jest, że rzeczywiście planowane jest zamknięcie 
Gazety Zawidowskiej i co jest powodem. W związku z tym, jaka jest koncepcja 
przekazywania mieszkańcom informacji z życia miasta. 

Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że wystąpi z zapytaniem do Dyrektora Ośrodka 
Kultury Pana Pawła Kamińskiego 

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż udzielił wywiadu dla Gazety Zawidowskiej i został 
on udzielony w sposób dyplomatyczny. 

Radny K. Tkaczyk przekazał, iż jako pracownik Ośrodka Kultury chciałby wierzyć, że 
powodem zwolnienia pani redaktor i zamknięcia gazety nie jest wywiad z udziałem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Radny dodał, iż rozmawiał z Dyrektorem na temat przyszłości Gazety Zawidowskiej i formy 
w jakiej będzie ona wydawana.  

O godzinie 17.34 posiedzenie opuścił radny Dominik Tracz. 

Tym samym w posiedzeniu brało udział 14 radnych. 

Radna T. Brud oznajmiła, iż chciałaby zapoznać się z wywiadem. 

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż wywiad będzie dostępny w Biurze Rady Miejskiej.  

Radna G. Micińska zadała pytanie, jakie wnioski zostały złożone przez Urząd i na jakie ulice. 

Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że został złożony wniosek na ulicę Ostróżno. 

Radna G. Micińska oznajmiła, iż chciałaby wiedzieć na kiedy przewidywane są remonty 
nawierzchni ulic, czyli łatanie dziur itp. 

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że najlepszym rozwiązaniem będzie spotkanie z Komisją 
Komunalną, omówienie tego tematu i ustalenie rozwiązania. 

Radna G. Micińska zadała pytanie, jaki jest orientacyjny termin łatania dziur na ulicy Wilczej. 

Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w 
przyszłym tygodniu. 

Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy Urząd archiwizuje zgodnie z wykazem akt 
rzeczowych sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta. 

Sekretarz Miasta Marcin Rogacki odpowiedział, że tak. 

O godzinie 17.40 posiedzenie opuścił radna Maria Szkwarek. 

Tym samym w posiedzeniu brało udział 13 radnych. 



Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż zanosi się na zmiany organizacyjne Posterunku 
Policji w Zawidowie i z tego co mu wiadomo na etacie w mieście ma pozostać tylko dwóch 
policjantów. 

Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy Urząd Miejski posiada informacje na ten temat, 
ponieważ z tego co mu wiadomo policjantów w Zawidowie jest za mało.  

Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że miejsce miała wstępna rozmowa na ten temat 
z Zastępcą Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Rozmowa dotyczyła 
rezygnacji z budynku przy ulicy Szkolnej, ponieważ jest on drogi w utrzymaniu. W obsłudze 
zdarzeń nie powinno się nic zmienić, ponieważ wszystko będzie obsługiwane przez 
policjantów ze Zgorzelca. 

Zastępca Burmistrza dodał, że więcej szczegółów nie zna. 

Przewodniczący A. Pilarski zakomunikował, iż stan parku miejskiego jest „opłakany”. 

Zastępca Burmistrza R. Łężny oznajmił, iż był w parku i rzeczywiście był zabrudzony, lecz 
jest on na bieżąco porządkowany. 

Przewodniczący A. Pilarski zauważył, że była siedziba PUK-u przy ulicy Grunwaldzkiej jest 
w takim stanie, że nie jest zdziwiony, iż nie było chętnych do zakupu obiektu. 

Przewodniczący A. Pilarski dodał, że warto by było zająć się poprawą poziomu czystości w 
tym miejscu. 

Radny Włodzimierz Michalkiewicz oznajmił, iż na ulicy Zgorzeleckiej, za sklepem 
spożywczym jest utworzone przez mieszkańców wysypisko śmieci.  

Radny dodał, że należałoby się temu bliżej przyjrzeć. 

Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że trzeba będzie zwrócić się z tą sprawą do 
PUK-u. 

Radna T. Brud zadała pytanie, na jakim etapie są przygotowania do likwidacji PUK-u. 

Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że wszystko jest na etapie dyskusji i 
sprawdzania rozwiązań prawnych. 

Radna T. Brud zadała pytanie, kiedy Rada zostanie poinformowana o zamierzeniach. 

Sekretarz M. Rogacki poinformował że zostanie zwołana osobna sesja na której Urząd 
przedstawi temat. 

Radna G. Micińska oznajmiła, iż na ostatniej sesji poruszyła temat wycięcia gałęzi przy ulicy 
Dworcowej i nic w tym temacie nie zrobiono.  

Radna G. Micińska złożyła wniosek: 

Wnioskuję o wycięcie gałęzi na poboczach przy ulicy Dworcowej, na odcinku od ZUW-u do 
skrzyżowania z ulicą Ostróżno oraz zepchnięcie poboczy na ww. odcinku zbędnego piachu i 
rosnącej trawy. 

Radna G. Micińska dodała, że rosną tam krzaki, które utrudniają przejście pieszym. 



Przewodniczący A. Pilarski poddał złożony wniosek pod głosowanie. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 

6. Sprawy różne. 

Przewodniczący A. Pilarski poprosił, aby Radni w miarę możliwości przekazali adresy  
e-mailowe, w celu przekazywania niektórych dokumentów drogą elektroniczną. 

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż na poprzedniej sesji pojawił się drażliwy temat 
dotyczący jego osoby i radnej Gabrieli Micińskiej, gdzie Sekretarz Miasta M. Rogacki 
wystąpił z zapytaniem do Przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż Sekretarz na drugi dzień otrzymał odpowiedź 
na zapytanie. 

Przewodniczący Rady A. Pilarski zacytował treść odpowiedzi: 

„1.Statut Miasta Zawidowa nie zawiera wyjaśnienia pojęcia wspólne posiedzenie Komisji    
     Stałych Rady Miejskiej. W znaczeniu potocznym należy  przez to rozumieć, że     
     poszczególne Komisje Rady ( min. dwie )  odbywają w danym dniu wspólnie swoje  
     posiedzenia omawiając przewidziane w stosownym trybie tematy. 

 2. Zgodnie z przysługującymi mi kompetencjami zwołałem na 20 stycznia 2011 r. wspólne  
     posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie.  Wobec braku  
     chętnych do prowadzenia tego posiedzenia podjąłem się tego zadania jak to zwyczajowo  
     przyjęto również w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej. Nadmieniam więc, że każda  
     Komisja Rady Miejskiej w  Zawidowie zgodnie ze Statutem w tym dniu   pracowała   
     odrębnie jednakże  w jednym czasie, we wspólnym pomieszczeniu omawiając  wspólne  
      tematy na zbliżającą się sesję Rady Miejskiej w Zawidowie. 

 3. Pani radna Gabriela Micińska rzeczywiście w tym dniu w części posiedzenia Komisji  
     Budżetowej i Finansów Rady Miejskiej w Zawidowie, której jest członkiem nie brała  
     udziału co zresztą wg. jej wyjaśnień wynikało tylko i wyłącznie z przeoczenia części  
     zawiadomienia o posiedzeniu w tym dniu stałych Komisji Rady Miejskiej. Po wymianie  
     telefonicznej informacji z radną Gabrielą Micińską przybyła ona na dalszą  część  
     posiedzenia co jest wynikiem jej rzetelności w sprawowaniu mandatu radnej. W związku z  
     powyższym uważam za uzasadnione podpisanie przez radną Gabrielę Micińską listy  
     obecności, co też uczyniła własnoręcznym podpisem potwierdzając tym samym swoją 
     obecność w dalszej części posiedzenia Komisji, której jest członkiem. Powyższe można  
     zweryfikować zeznaniami i wyjaśnieniami członków tejże Komisji.   

 4. Nadmieniam, że zapisy Uchwały Rady Miejskiej w sprawie diet radnych nie przewidują  
      potrącenia części diety za nieobecność w części posiedzenia Komisji Rady Miejskiej czy  
      też zresztą w części obrad sesji Rady Miejskiej co też miało niejednokrotnie miejsce,  
      jednakże nie w przypadku radnej Gabrieli Micińskiej. Było to w jej przypadku po prostu      
      zdarzenie losowe.” 

 

Przewodniczący A. Pilarski dodał, że w odpowiedzi pojawiło się jeszcze parę punktów, lecz 
nie będzie ich cytował. 



Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił,  iż z Sekretarzem doszedł do porozumienia w tej 
sprawie. 

Sekretarz M. Rogacki przekazał, iż miał wątpliwości co do obecności radnej na posiedzeniu, 
ponieważ na części spotkania, na której był obecny radnej nie było. Nie posiadał informacji, 
czy radna G. Micińska była obecna na drugiej części posiedzenia i stąd pojawiły się 
wątpliwości. 

Sekretarz M. Rogacki dodał, że Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożena 
Szczygielska potwierdziła obecność radnej G. Micińskiej na posiedzeniu. 

Sekretarz M. Rogacki przekazał, iż po zapoznaniu się w temacie zgadza się w wyjaśnieniami i 
tym samym uważa sprawę za zamkniętą. 

Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęły 
dwa pisma od Pani Danuty Kijanowskiej, mieszkanki wspólnoty „Nad lasem”, w sprawie 
wyciętych drzew na działce, na której posadowiony jest Posterunek Policji w Zawidowie. 

Radna G. Micińska odczytała pismo od pani D. Kijanowskiej z dnia 18 stycznia 2011r. 

Przewodniczący A. Pilarski odczytał odpowiedź, której udzielił na ww. pismo. 

Radna G. Micińska odczytała pismo, które pani Kijanowska złożyła w Biurze Rady Miejskiej 
w dniu 22 lutego 2011r. 

Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż radni indywidualnie nie mają prawa wglądu w 
akta sprawy. Jeśli istnieją wątpliwości należy zlecić komisjom dogłębne sprawdzenie sprawy. 

Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, iż z tego co mu wiadomo to drzewa, które zostały 
wycięte stanowiły zagrożenie mienia i bezpieczeństwa. Pozostaje fakt pozyskanego po 
wycince drewna i ilość wyciętych drzew. 

Przewodniczący A. Pilarski poprosił Radę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

Przewodniczący A. Pilarski zaproponował, aby sprawę skierować do komisji problemowej 
bądź Komisji Rewizyjnej. 

Sekretarz Miasta oznajmił, iż spotkał się z Panem Burmistrzem i Panią Skarbnik i doszli do 
wniosku, że najlepszym wyjściem z sytuacji byłoby zlecenie wyjaśnienia sprawy przez 
komisję rewizyjną, lecz jest to propozycja. 

Przewodniczący A. Pilarski zakomunikował, iż statut mówi o tym, że jeśli poza planem pracy 
istnieją jakieś problemy do rozwiązania przez Komisję Rewizyjną to Rada Miejska zleca 
Komisji dogłębne zbadanie problemów. 

Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie skierowanie tematu do Komisji 
Rewizyjnej o zapoznanie się z całością dokumentacji  i wyjaśnienie zgłoszonych wątpliwości. 

Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-10, przeciw-1, 
wstrzymujących się- 2, przyjęła ww. propozycję. 

Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż do 30 kwietnia Radni zobligowani są do 
złożenia oświadczeń majątkowych. 

Radna T. Brud zadała pytanie, czy pismo pani D. Kijanowskiej jest skargą.  



Przewodniczący A. Pilarski odpowiedział, iż nie jest to skarga. 

Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że 1-go maja 2011r. Parafia pod wezwaniem św. 
Józefa Robotnika w Zawidowie organizuje festyn z okazji patrona Parafii w której nie będzie 
mógł uczestniczyć, lecz obecna będzie pani G. Micińską Wiceprzewodniczącą Rady 
Miejskiej. 

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż Parafia wystosowała pismo do przedsiębiorców o 
ufundowanie nagród na loterię, która odbędzie się na festynie. Całość dochodów 
przewidywana jest na pokrycie kosztów organizacji festynu, a pozostała część na remont 
obiektów kościelnych. 

Radna G. Micińska poinformowała, że w loterii będzie około 1000 losów, a główną nagrodą 
będzie telewizor 32 calowy. Impreza odbędzie się wokół kościoła w godzinach od 13.00 do 
19.00. 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady A. Pilarski o godzinie 19.30 
zamknął sesję. 
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