
 Protokół nr VII/2011 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 14 kwietnia 2011 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie 16.45 otworzył obrady  
VII sesji i po przywitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w sesji 
uczestniczy 14 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: Konrad Tkaczyk, Jarosław Zajdel. 

Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 

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

1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej. 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011, 
3. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
4. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący A. Pilarski zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na zmianie 
kolejności realizacji porządku obrad. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż po zmianie porządek obrad przedstawia się 
następująco: 
 
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej. 
2. Sprawy różne. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011, 
4. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
 
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej. 
 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski przedstawił sprawozdanie z działalności miedzysesyjnej w 
okresie od 3 marca do 12 kwietnia 2011 r. 

„Sprawozdanie obejmuje okres od sesji, która odbyła się 3 marca 2011 i dotyczy mojej 
działalności jako Burmistrza, a także działań służących dobru miasta i Jego mieszkańcom, 
oraz informacje, które moim zdaniem powinniście Państwo znać: 



1. W dniu 3.03 odbyło się w Starostwie Poszerzone Posiedzenie Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. W jego trakcie (obok wielu innych tematów) sprawozdanie złożył 
Komisarz Gotthardt – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu. Wynika z 
niego, że w stosunku do analogicznego okresu tj. lutego ubiegłego roku rozbojów było 2 
w porównaniu do 4,  
- o 17 mniej kradzieży,  
- z 39 włamań – 50% dotyczy Zgorzelca, a 27% Bogatyni,  
- ustalono 25 nietrzeźwych kierowców i 9 przypadków narkotykowych,  
- samochody nie były kradzione tylko niszczone. 
W dalszej części poinformowano nas, że ilość etatów w Straży Granicznej zredukowano z 
230 na 180, a straż pożarna interweniowała w 234 wypadkach. Sanepid podał o 
hospitalizacji 1 przypadku AH1N1 i dalszych dwóch podejrzeniach choroby, a ponadto 
106 przypadkach ospy wietrznej i 1033 zgłoszeń normalnej grypy.  
Powiatowy lekarz weterynarii powiadomił, że zakończył się 2-miesięczny strajk lekarzy 
weterynarii, który obejmował pewne zakresy ich czynności. Nie zarejestrowano 
przypadków zakażeń, a jedynie 6 obserwacji wścieklizny. 
-WKU Wrocław ma swoją siedzibę obecnie w Bolesławcu i obejmuje większość 
powiatów w naszym rejonie. 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej przewiduje, że na odtworzenie koryta Witki 
potrzeba będzie – do końca roku - ~50 mln zł, a mnie obiecał wycinkę drzew i krzaków 
wzdłuż Kociego Potoku. W celu omówienia tematu obiecał mi wizytę w Zawidowie dyr. 
Krajenta – po świętach Wielkanocnych. Dyskusja potoczyła się na temat tzw. „cieków nie 
istotnych dla gospodarki”. Do nich bowiem  należy również ciek z Lasku Lubańskiego, 
który normalnie nie istnieje jako zagrożenie i może zostać objęty regulacją w ramach 
192.000 zł przeznaczonych na cały powiat. 
- Zapora na Witce po wyborze 1 z 3 koncepcji budowy - ale w każdym z wariantów 
będzie miała przelew naturalny - będzie mogła pomieścić 2 razy więcej wody niż podczas 
ostatniej powodzi, a całość robót ma być zakończona do jesieni 2013 roku. 
2. Stosownie do potrzeb odbywały się (i odbywają) posiedzenia rady budowy  
    dot. remontu w Ośrodku Kultury. Podejmowaliśmy decyzje dot. parkietu,    
    płytek podłogowych i kolorystyki. 
3. W dniu 11.03 przekazałem na zorganizowanej przez zgorzelecki portal internetowy  
     Gali statuetkę „Człowieka Roku 2010” w dziedzinie „Polityka” Panu Posłowi  
     Romanowi Brodniakowi. Wspomnę, że tytułem „Osobowość Roku 2010”  
     uhonorowana została dyrektorka szpitala w Zgorzelcu Pani Zofia Barczyk. 
4. Odwiedziła mnie Pani mgr Jarmila Hegrovà dyrektorka Zakladnej Šzkoly w Libercu z  
     propozycją współpracy szkół. 
5. Spotkałem się z gen. Rzemieniem we Wrocławiu w sprawie pozyskania pieniędzy na  
     odbudowę mostu i usunięcie szkód w nasypie równoległym do ulicy Dworcowej.  
     Sprawa jest w toku. 
     Przy tej okazji podpisałem również z Urzędem Marszałkowskim dotację  w kwocie  
     51.000 zł  co z udziałem środków z budżetu krajowego w kwocie 9.000 zł dało szkole  
     60.000 zł na nauczanie dodatkowe. 
6. W dniach 15 i 16 marca byłem słuchaczem szkolenia w Centrum Naukowo- 
      Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego  
      w Józefowie koło Otwocka. Obecność była rygorystycznie obowiązkowa, a kary za  
      absencję bardzo wysokie. Szkolenie dotyczyło zarządzania w przypadkach  
      nadzwyczajnych w oparciu o Ustawę o zarządzaniu kryzysowym z 26.04.2007r. 
7. Od 21.03 do 5.04 przebywałem na urlopie (zaległym, zeszłorocznym). 



8. W tym czasie – od 24.03 do 27.03 tj. przez 4 dni, byłem  
     współorganizatorem XVII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu  
     połączonego z otwarciem rozbudowanego i przebudowanego Ośrodka  
     Rehabilitacyjnego prowadzonego przez Pana Profesora Śliwi ńskiego. Wspominam o  
     tym dlatego, żebyście Państwo mieli świadomość, że to właśnie dzięki takim  
     działaniom mieszkańcy Zawidowa potrzebujący pomocy specjalistów i urządzeń  
     rehabilitacyjnych uzyskują ją stosunkowo szybko, pomimo, że wg oficjalnych danych  
     opublikowanych w związku z uroczystościami otwarcia okres oczekiwania wynosi  
     3 lata, a w zaleceniach poszpitalnych 1 rok. 
9. Otrzymałem poważną ofertę od kolegów z Niemiec na wykonanie robót  
     kamieniarskich i sztukatorskich w okresie po 1 maja 2011 do 2015 roku. 
     O ile kogoś z Państwa ten temat zainteresuje – zapraszam na rozmowę. 
10. W dniu 2.04 odebrałem „Dyplom honorowy dla Pana Józefa Sontowskiego Burmistrza  
      Miasta Zawidów. Czytelnicy „Gazety Wojewódzkiej” docenili w ten sposób Pana  
      niezłomny charakter, zapał i charyzmę”. Otrzymałem to za „Osobowość roku 2010”. 
11. W przedostatni dzień urlopu tj. 4.04 przyjąłem zaproszenie do Karkonoskiej  
      Państwowej Szkoły Wyższej (dawne Kolegium Karkonoskie) na uroczystość  
      „Otwarcia Hali Sportowej”, której nadano imię śp. Jerzego Szmajdzińskiego –  
      Marszałka Sejmu, posła naszej ziemi.  

            Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała na prośbę i zgodnie z  Uchwałą Senatu  
            Uczelni Pani Małgorzata Sekuła – Szmajdzińska,   wdowa po Marszałku.  
            Przypomnę tylko, że Jerzy Szmajdziński wielokrotnie, przy różnych   
            uroczystościach lokalnych bywał w Zawidowie. 

12. W dniu 6.04, w środę odbyło się w naszym Urzędzie posiedzenie Związku Gmin  
       Ziemi Zgorzeleckiej. Kolejne posiedzenia będą odbywały się kolejno w pozostałych 
       8 gminach. Głównym tematem były wspólne działania w związku z nową ustawą  
       „śmieciową”. Podano również oficjalnie do wiadomości – co przekazuję –  
       że spalarnia zwierząt „nie domowych” dla naszego regionu znajduje się w Osetnicy. 
13. W poniedziałek 11.04 w banku w Jeleniej Górze wraz z Panią Skarbnik podpisaliśmy  
       144.000 zł kredytu na zadania inwestycyjne w Ośrodku Kultury i w szkole,  
        a we wtorek 12.04 w Urzędzie Marszałkowskim Aneks na przedłużenie terminu        
        rozliczenia Ośrodka Kultury. 
 
Tyle oficjalnych słów sprawozdania. 
Panie Przewodniczący, Państwo Radni przyjmijcie proszę ode mnie i od mojej rodziny 
najgłębsze wyrazy szacunku i podziękowania za słowa współczucia wyrażane przez 
Państwo pod moim adresem w związku ze śmiercią mojego brata. Wieniec zawiozłem i 
złożyłem na grobie. 
Pański telefon do mnie – Panie Przewodniczący – naprawdę głęboko mnie wzruszył. 
Dziękuję”. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż Pan Burmistrz Józef Sontowski chciałby 
opuścić posiedzenie sesji, gdyż jest chory.  
Burmistrz Miasta Józef Sontowski opuścił posiedzenie sesji. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności 
międzysesyjnej pod głosowanie. 
 



Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -2/ - zatwierdziła ww. sprawozdanie. 

2. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przedstawił zaproszoną na sesję Panią Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Izerskie” Bożenę Mulik.  
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o przedstawienie struktury i formy prawnej działalności. 
Pani Bożena Mulik poinformowała, że LDG „Partnerstwo Izerskie” działa na terenie 17 gmin, 
a siedziba mieści się w Uboczu. Wszystkie aktualne informacje i zakres działania można 
znaleźć na stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl 
Lokalna Grupa Działania działa na obszarze 1 758km². Powiaty lwówecki i lubański wchodzą 
w całości, natomiast  z powiatu zgorzeleckiego wchodzi Zawidów i Sulików, z powiatu 
Bolesławieckiego wchodzi Warta Bolesławiecka i Nowogrodziec, a z powiatu 
jeleniogórskiego wchodzi Stara Kamienica.  
Pani Bożena Mulik przekazała, iż Partnerstwo Izerskie połączyły góry Izerskie, czyli 
dziedzictwo znajdujące się w rejonie. W związku z tym postanowiono wspólnie z 17 gminami 
wykorzystać możliwości i zająć się promocją tego regionu. 
LGD „Partnerstwo Izerskie” jest największą grupą działania na Dolnym Śląsku i drugą w 
kraju. Ilość mieszkańców na obszarze wszystkich gmin wynosi 129.513. 
Pani Bożen Abulik poinformowała, że LGD zajmuje się takimi działaniami jak: 
- odnowa i rozwój wsi,  
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  
- różnicowanie działań na obszarach wiejskich,  
- małe projekty. 
 
Pierwszym działaniem, którym zajmowano się to „odnowa i rozwój wsi”. 
W ramach tego działania beneficjentami mogą być: gmina, jednostki kultury, kościoły, 
fundacje, stowarzyszenia, a także organizacje pożytku publicznego. 
W pierwszym ogłoszonym konkursie na 3.000.000zł złożonych w grudniu 2009r. zostało 
6 wniosków. W ramach tych wniosków wykorzystano kwotę 2.906.091 zł. Niewykorzystana 
kwota 93.909 zł wróciła do budżetu LGD i nadal będzie wykorzystywana w kolejnych 
ogłaszanych konkursach. 
Pani B. Mulik omówiła kolejne ogłaszane konkursy za pomocą prezentacji multimedialnej.  
Pani B. Mulik przekazała, iż działania „małe projekty” są skierowane do samorządów 
lokalnych, jednostek kultury, stowarzyszeń, fundacji, organizacji posiadających osobowość 
prawną, a także dla osób fizycznych. Dofinansowanie w ramach tego projektu to 25.000 zł 
dotacji, natomiast 30% to środki własne. 
Pani B. Mulik omówiła działanie za pomocą prezentacji multimedialnej. 
Pani B. Mulik poinformowała, iż kolejnym działaniem jest „tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”. Pierwszy nabór na 300.000zł nie cieszył się zbytnim 
zainteresowaniem, lecz powoli ulega to zmianie. Dotacja projektu wynosi 50%. 
Pani B. Mulik omówiła działanie za pomocą prezentacji multimedialnej. 
Pani B. Mulik oznajmiła, iż kolejnym działaniem jest różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej i dotyczy rolników, domowników i osoby zamieszkałe na wsi, które opłacają 
KRUS. Dofinansowanie wynosi do 100.000zł w postaci dotacji 50% na 50%. 
Pani B. Mulik omówiła działanie za pomocą prezentacji multimedialnej. 
 
Pani Bożena Mulik poinformowała, iż do końca roku 2010 zostało zawartych 6 umów na 
odnowy wsi, 8 umów na małe projekty, a po nowym roku podpisano 5 umów. 



Pani B. Mulik podziękowała Burmistrzowi Miasta J. Sontowskiemu oraz radnym Rady 
Miejskiej za wsparcie finansowe, które pomaga w realizowaniu działań. 
Przewodniczący A. Pilarski podziękował Pani Bożenie Mulik za prezentacje i przekazanie 
fachowej wiedzy z zakresu działania LGD „Partnerstwo Izerskie”. 
 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jakie stowarzyszenia mogą ubiegać się  
o dofinansowanie. 
Pani B. Mulik odpowiedziała, że o dofinansowanie mogą ubiegać się kluby sportowe, które są 
stowarzyszeniami i posiadają KRS, a także uczniowskie kluby sportowe, ze względu na fakt, 
iż działają z ustawy o kulturze oraz wszystkie stowarzyszenia posiadające KRS. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy gmina musi posiadać aktualną Strategię 
Rzwoju Miasta. 
Pani B. Mulik odpowiedziała, że nie ma takiego wymogu i Plany Odnowy Miejscowości już 
nie obowiązują. 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że na Sali obecnych jest 
14 radnych. 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż 11 kwietnia wpłynęło pismo do Biura Rady 
Miejskiej skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej od Agencji Koncertowo-
Wydawniczej „Solo”, z prośbą o dofinansowanie projektu kwotą 3.000zl.  
Radny K. Tkaczyk zauważył, iż kwota 3.000 zł jest zbyt dużą sumą i należy rozważyć tę 
kwestię. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, że można zastanowić się nad mniejszą kwotą 
dofinansowania. 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011, 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt został omówiony na posiedzeniu komisji 
stałych.  
 
Radny A. Żuk zadał pytanie, czy planowane są jeszcze inne inwestycje sportowe w 
Zawidowie. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że nie ma żadnych planów. 
Radny K. Tkaczyk oznajmił, iż dobrze by było zakończyć wszystkie inwestycje odnośnie 
infrastruktury sportowej w mieście.  
Radny dodał, iż owszem są to duże pieniądze, które można by było ulokować na inne zadania, 
lecz warto zakończyć rozpoczęte inwestycje, aby nie powracać do nich w przyszłości. 
Radna G. Micińska oznajmiła, iż radni poruszali już temat terenu po byłej strzelnicy, jak 
również boiska do tenisa za Ośrodkiem Kultury, które wymaga remontu. 
Radna dodała, że są to tereny, którymi warto byłoby się w końcu zająć. 
Radna G. Micińska oznajmiła, że należałoby się również zastanowić nad parkingiem za 
Ośrodkiem Kultury. 
 
Radna Wiesława Marszał przekazała, iż małe dzieci, które będą uczęszczały do szkoły 
potrzebują placu zabaw. 



Radna B. Szczygielska oznajmiła, iż wątpliwości wielu radnych związane są z tym, że gmina 
nie dysponuje nadmiarem środków w budżecie, którymi można dysponować, więc jeśli Rada 
musi dokonać wyboru, to musi być to trafny wybór. 
Radna B. Szczygielska dodała, że wiele wniosków złożonych przez radnych zostało 
wpisanych jako niemożliwe do realizacji z powodu braku środków. 
Radna B. Szczygielska przekazała, że należałoby zająć się zarówno wizerunkiem jak i 
bezpieczeństwem miasta. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że na sesji, jako gość pojawił się pan Wiceprezes  
Klubu Sportowego „Piast” Janusz Kuszaj. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy zakres prac, które mają zostać wykonane na 
stadionie miejskim będzie satysfakcjonujący dla klubu. 
Pan Janusz Kuszaj oznajmił, że jeśli prace zostaną zakończone, to zostaną spełnione warunki 
w stosunku do IV ligii. Jeśli chodzi o płytę boiska, to co dwa lata trzeba będzie dokonywać 
małych napraw. 
Pan J. Kuszaj dodał, że niektóre prace na stadionie  miejskim wykonywane są z własnych 
środków. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy w ramach projektu „Poprawa infrastruktury 
istniejących obiektów sportowych w Zawidowie” będzie wykonywane coś w kierunku boiska 
do siatkówki plażowej. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, że należy wrócić do tematu, kiedy znana będzie kwota 
na to zadanie.  
Radna Teresa Brud skierowała się do pana J. Kuszaja, że warto byłoby skorzystać z 
dofinansowania, o którym mówiła Pani Prezes LGD Bożena Mulik. 
Pan J. Kuszaj oznajmił, że wiele prac zostało wykonanych z pomocą Urzędu, a 
dofinansowanie wymaga wkładu własnego, na który klub nie stać. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy Urząd Miejski przewidziałby taką możliwość, aby 
udzielić pożyczkę dla klubu sportowego na inwestycje, który po otrzymaniu rozliczenia 
wniosku zwróciłby pieniądze. 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon odpowiedziała, że tak, lecz obecny rok jest bardzo ciężki, 
ponieważ gmina jak wiadomo posiada do spłaty kredyty. 
Radna B. Szczygielska zadała pytanie, ile dzieci i młodzieży objętych jest zajęciami 
sportowymi w ramach klubu sportowego. 
Pan J. Kuszaj odpowiedział, że około 100. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o zadawanie pytań. 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr VII/32/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011. 

Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr VII/32/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

4. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Maria Szkwarek poinformowała, iż na placu przy przystanku autobusowym znajdują 
się urządzenia, które miały być atrakcją dla dzieci i młodzieży. 



Radna oznajmiła, że była świadkiem sytuacji, w jaki sposób dzieci stwarzają sami sobie 
zagrożenie zdrowia i życia na tym placu i dodała, iż dwoje dzieci miało wypadek w tym 
miejscu. 
Radna M. Szkwarek przekazała, iż jest zdania, aby te elementy rozebrać i zlikwidować ze 
względu na bezpieczeństwo dzieci.  
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż jest to postulat wielu mieszkańców Zawidowa. 
Radna T. Brud zauważyła, iż był to pomysł Pana Burmistrza i warto w pierwszej kolejności 
przedyskutować z nim ten temat, ponieważ włożył wiele trudu w wykonanie tego placu. 
Radna M. Szkwarek oznajmiła, że nie wstrzyma się z wnioskiem, ponieważ była świadkiem, 
kiedy rodzice przyprowadzili ośmioletnie dziecko do lekarza po wypadku na tzw. skateparku. 
Radny K. Tkaczyk przekazał, że skatepark nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. 
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, czy skatepark posiada potrzebne atesty i czy 
przechodzi przeglądy. 
Radny dodał, iż mieszka niedaleko skateparku i jest za tym, aby zlikwidować sprzęt, 
ponieważ stanowi on zagrożenie dla dzieci i młodzieży. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, kto jest wykonawcą modernizacji Ośrodka Kultury, czy 
jest jakiś podwykonawca i jak wygląda sprawa z terminem ukończenia tej modernizacji. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że wykonawcą jest „Marylka Ratusznik Bau”, a 
podwykonawców jest dwóch. 
Zastępca Burmistrza oznajmił, iż pojawił się mały problem z terminem, lecz na chwilę obecną 
nie wiadomo jak to się zakończy. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jaki termin zakończenia prac zapisany jest w umowie. 
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że 29 kwietnia 2011r.  
Radna G. Micińska zapytała, czy jeśli termin zostanie przekroczony to czy wykonawca 
zostanie obciążony karą. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że tak. 
Radna G. Micińska przypomniała, iż na ostatniej sesji wnioskowała o wycięcie gałęzi na 
terenie od ZUW-u do Ostróżna.  
Radna zadała pytanie, co zostało zrobione w tym temacie. 
Radny Jarosław Zajdel oznajmił, iż jeździ tą drogą codziennie i nie zauważył, aby krzaki 
zostały wycięte. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że prace zostały wykonane źle i ponownie 
zajmie się tą sprawą 
Radna G. Micińska dodała, że w tym miejscu przejeżdżają samochody, a piesi nie mają 
możliwości przejścia poboczami. 
Radna G. Micińska zakomunikowała, że kolejna sprawa dotyczy śmietnika przy byłej 
oczyszczalni ścieków, a mianowicie chodzi o to, że PUK pozostawia tam śmieci takie jak: 
stare meble, wersalki itp. 
Radna G. Micińska dodała, iż warto byłoby zadbać o ten teren i odpowiednio go 
zagospodarować. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że zwróci się z tą sprawą do Prezesa PUK-u. 
Radna G. Micińska przekazała, że w innych miastach wzrastają ceny za wywóz nieczystości 
stałych i są to bardzo duże podwyżki. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy władze miasta nie zastanawiają się nad tym, aby PUK 
wrócił do wywozu nieczystości stałych z Zawidowa, gdyż nawet jeśli cena byłaby taka sama 
jak w innych miastach, to mogłoby to być korzystniejsze wyjście. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, iż na chwilę obecną wszystko zmierza w takim 
kierunku, że jedno przedsiębiorstwo przejmuje całą gospodarkę w okolicy. Główną kwotą w 



cenie odpadów jest przyjęcie śmieci na wysypisko oraz opłaty środowiskowe, które są duże, 
natomiast ceny paliwa są przy tym znikome.  
Zastępca Burmistrza poinformował, że gminy wchodzą we współpracę i wszystko zmierza do 
stworzenia jednej działalności.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy nie warto byłoby się zorientować, jak wygląda 
przyjęcie nieczystości stałych na wysypisko i skalkulować ceny. 
Radna G. Micińska dodała, iż podwyżka może spowodować, że mieszkańcy nie będą 
oddawać śmieci co tydzień, lecz co dwa, a odpady będą wyrzucane do lasów i na żwirownię.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy Urząd Miejski prowadzi monitoring osób, które 
prowadzą wywóz nieczystości stałych.  
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że jest to monitorowane przez pracownika 
Urzędu pani Ewę Markiewicz. 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż przygotowany jest projekt ustawy, który 
zakłada wywóz odpadów komunalnych  przez firmę, na którą przetarg ogłasza miasto. 
Radna G. Micińska zauważyła, iż teren za Zawitexem, przy ulicy Kopernika jest bardzo 
zanieczyszczony i składowany jest tam gruz, asfalt itp. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny wyjaśnił, iż jest to teren prywatny. 
Radna G. Micińska oznajmiła, że stan tego terenu negatywnie wpływa na wizerunek miasta i 
nie można tego tak pozostawić.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, na jakim etapie jest zalepianie dziur w mieście i czy 
została zrobiona ulica Wilcza.  
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że jak na razie zrobione zostały zapadające się 
studzienki, natomiast nie orientuje się jak wygląda sprawa z ulicą Wilczą. 
Radna B. Szczygielska zakomunikowała, że ulica Wilcza nie została załatana. 
Radna dodała, aby zwrócić uwagę na obrzeża miasta, które również zamieszkują mieszkańcy 
Zawidowa. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy impreza, która ma się niedługo odbyć na sali 
sportowej, będzie odbywała się w ramach promocji tej sali.  
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki odpowiedział, że tak i mają odbyć się jeszcze cztery 
imprezy z tego cyklu. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy na sali przewidywana jest jakaś impreza dla 
mieszkańców Zawidowa. 
Radny K. Tkaczyk przekazał, że 3 maja w parku miejskim odbędzie się festyn dla 
mieszkańców Zawidowa i młodzieży z Niemiec. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy na sali sportowej będzie organizowana tego typu 
impreza dla zawidowian, ponieważ mieszkańcy miasta chcieliby obejrzeć salę.  
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że imprezy, które odbywają się na Sali sportowej 
są imprezami otwartymi i mieszkańcy mogą w nich uczestniczyć.  
Radna B. Szczygielska oznajmiła, iż w związku z informacją zawartą w odpowiedzi na 
złożony wniosek w trakcie V sesji, Rada Miejska prosi Burmistrza Miasta o ponowne 
przeanalizowanie możliwości wykonania oznakowania pionowego na ulicy Osiedle i Szybów.  
Zastępca Burmistrza R. Łężny oznajmił,  iż jeżeli ma zostać położony próg zwalniający, to 
musi zostać wykonany projekt organizacji ruchu, który wymaga zatwierdzenia.  
Radny J. Zajdel wyjaśnił, że chodzi o oznakowanie pionowe, a nie poziome.  
Radny dodał, że chodzi o oznakowanie, informujące która ulica jest ulicą główną, a która 
podporządkowaną.  
Zastępca Burmistrza R. Łężny poinformował, iż zostanie to wykonane.  
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, kiedy Urząd Miejski przewiduje przedstawić 
Radzie Miejskiej opracowanie odnośnie reorganizacji PUK-u.  



Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że najprawdopodobniej w maju, lecz jeszcze nic 
nie wiadomo. 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż zapotrzebowanie na świadczenie usług 
komunalnych, robót kanalizacyjnych itp. jest na rynku bardzo duże, lecz Przedsiębiorstwo na 
dzień dzisiejszy, przy takim zapotrzebowaniu jest niewydolne.  
Radna B. Szczygielska poprosiła o zaproszenie Rady Nadzorczej na spotkanie z radnymi w 
momencie, kiedy będą znane szczegóły reorganizacji.  
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż na ulicy od Spokojnej do Ostróżna pojawia się 
wyciek w postaci nieczystości płynnych, który daje się odczuć w tamtych okolicach. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił radną M. Szkwarek o sformułowanie zgłoszonego 
wniosku. 
Radna M. Szkwarek złożyła wniosek o treści: 
Usunąć urządzenia małej infrastruktury z terenu „Skateparku” przy ulicy Zgorzeleckiej.  
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał złożony wniosek pod głosowanie. 

Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-11, przeciw-2, 
wstrzymujących się- 1, przyjęła ww. wniosek. 

Radna M. Szkwarek oznajmiła, iż fakt, że Rada przyjęła wniosek do realizacji nie 
przeszkadza, aby skierować pytanie do Pana Burmistrza na kolejnej sesji, jeśli oczywiście jest 
taka potrzeba.  
Radna T. Brud oznajmiła, iż uważa, że jest taka potrzeba.  
Radna G. Micińska złożyła wniosek o treści:  
Przedstawić Radzie Miejskiej kalkulację kosztów wywozu przez PUK Sp. z o.o.  
w Zawidowie odpadów komunalnych (nieczystości stałych).  
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał złożony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 

Przewodniczący A. Pilarski wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej złożył życzenia 
świąteczne radnym i pozostałym osobom obecnym na posiedzeniu.  

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

 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


