
Protokół nr XI/2011 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 1 września 2011 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 16.00 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 12 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XI Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni: Piotr Kosewicz, Teresa Kozińska. 
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 X sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
26  lipca 2011r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej.  
4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu finansowego 

Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2011 roku. 
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2011 roku. 
6. Formy pomocy świadczone na rzecz rodzin poprzez MOPS. 
7. Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Uzależnień za 2010 rok. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie:  
      a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011, 

b) zaciągnięcie kredytu długoterminowego, 
c) zasad przyznawania Samorządowego Stypendium Miasta Zawidów za wyniki   
   w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. 

      9. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
    10. Sprawy różne. 
 
O godzinie 16.02 do posiedzenia dołączył radny Grzegorz Drabko.  
Tym samym udział w posiedzeniu brało 13 radnych. 
 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski zwrócił się  
z zapytaniem, czy radni bądź Burmistrz wnoszą o dokonanie zmian w wyżej wymienionym 
porządku obrad. 
Wniosków nie złożono. 
 
O godzinie 16.05 do posiedzenia dołączył radny Jarosław Zajdel.  
Tym samym udział w posiedzeniu brało 14 radnych. 
 
 
 



1. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
26  lipca 2011r.  

 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr X z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 26 lipca 2011r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu nr X z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lipca 2011r. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. protokół. 
 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że dyżury pełni w pierwszą środę każdego 
miesiąca w Biurze Rady Miejskiej.  
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż podczas pełnionego dyżuru pojawiła się jedna 
interesantka w sprawie nieżyjącego mieszkańca miasta i jego nagrobka. 
Pani Kęsicka zgłosiła potrzebę poprawy stanu technicznego nagrobka Pana Franciszka 
Pietraszkiewicza, który był miłośnikiem Zawidowa. 
Temat zostanie omówiony w punkcie „sprawy różne”. 
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż według mieszkańców Zawidowa dużym problemem 
w mieście jest handel środkami odurzającymi, którym należy odpowiednio się zająć. 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, w jakiej formie Rada Miejska miałaby 
interweniować w tej sprawie. 
Radna dodała, że temat był zgłaszany Kierownikowi Posterunku Policji w Zawidowie. 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski wyjaśnił, że temat jest znany policji, lecz brak współpracy 
ze strony społeczeństwa jest dużym utrudnieniem w tej sprawie.  
Radny Dominik Tracz przekazał, iż w tym przypadku najlepszym wyjściem będzie założenie 
monitoringu w mieście, który będzie dowodem nie do podważenia.  
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował o pismach wpływających do Biura Rady Miejskiej: 
-pismo pana Piotra Gajera odnośnie nadawania honorowego tytułu zasłużonym mieszkańcom 
miasta Zawidowa. Pan Piotr Gajer w swoim piśmie zaproponował, aby na liście 
uhonorowanych mieszkańców miasta znalazł się jego śp. ojciec Karol Gajer, który wiele 
zrobił dla Zawidowskiego Zakładu Przemysłu Wełnianego, jak i dla społeczności miasta 
Zawidowa.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  
o zebranie informacji na ten temat, przedstawienie  radnym i podjęcie inicjatywy w ww. 
sprawie.  
-pismo Wojewody Dolnośląskiego w sprawie analiz oświadczeń majątkowych 
Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Zawidowa. 
 

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej.  
 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski przedstawił sprawozdanie z działalności miedzysesyjnej 
 w okresie od 24 lipca do 28 sierpnia 2011 r. 



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

1. Pragnę sprawozdanie rozpocząć od sprawy, która była jednym z głównych zagadnień 
na poprzedniej sesji, a mianowicie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia międzygminnego, a konkretnie z Gminą Miejską Lubań w 
sprawie wspólnej realizacji zadania komunalnego polegającego na wykonaniu 
inwestycji pn. „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli 
związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia 
biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu” oraz jej 
eksploatacji.  
Przypomnę jeszcze, że na poczet realizacji zadania mieliśmy przekazać Gminie 
Miejskiej Lubań kwotę 500.000 zł z zaciągniętego w tym celu kredytu. Przypomnę 
również, że przed przedstawieniem tego problemu na sesji większość spośród Państwa 
Radnych była na spotkaniu – wizji lokalnej w Lubaniu, gdzie zapoznani zostaliście 
Państwo w sposób wyczerpujący z jakością i organizacją lubańskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, a także przepisami i uwarunkowaniami towarzyszącymi 
temu przedsięwzięciu. Po nieudanej próbie zdjęcia tego punktu z obrad sesji w 
głosowaniu uchwała nie została podjęta.  
Oczekiwałem przez miesiąc, że radni, którzy głosowali przeciw podjęciu tej uchwały 
przedstawią swoją propozycję rozwiązania problemu. Ponieważ nic takiego miejsca 
nie miało przytoczę jeszcze raz przepisy, które obligują nas do rozwiązania tego 
problemu: 
Ustawa z 1 lipca 2011 „o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie” art. 3 ust 2 
mówi co następuje: 

          „Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne  
           do ich utrzymania, a w szczególności: p. p 2 – zapewniają budowę, utrzymanie  
           i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami: 
            a) regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”. 
 Przypomnę, że nasz Obszar Regionalny to powiat Lubański, Zgorzelecki  
            i Bolesławiecki. 
 Dalej Ustawodawca w art. 9 ust. 7 „zakazuje przewozu na obszar regionu gospodarki   
            odpadami komunalnymi odpadów wytwarzanych poza obszarem tego regionu”, co  
            oczywiście oznacza, że zabrania równocześnie wywozu odpadów do innego regionu,  
            tak więc z rozwiązaniem problemu jesteśmy skazani na Obszar Regionu Zachód.  

Zwracam się więc imiennie do Państwa radych, Andrzeja Pilarskiego, Gabrieli 
Micińskiej, Teresy Brud, Bożeny Szczygielskiej i Adama Żuka oraz radnych, którzy 
wstrzymali się od podjęcia decyzji tj. Pani Teresy Kozińskiej i Grzegorza Drabko  
o przedstawienie wersji rozwiązania tej kwestii – bez udziału finansowego – nie z 
Lubaniem lub wbrew jednoznacznym przepisom, przy czym zaznaczam, że termin 
podjęcia współpracy z Lubaniem już upływa, a sygnały, że na nasze miejsce  
w ramach posiadanych, określonych możliwości przeróbczych Lubania, są inni chętni 
należy traktować bardzo poważnie, a nie jako kokieterię. 
Aby zamknąć temat powiem, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią odbył się  
w Lubaniu 2-gi pokaz rozdrabniania odpadów gabarytowych i przyglądało mu się 30 
osób. Z rozmów i tego co pokazała lokalna TV oraz jej komentarza nie wynikało, aby 
to byli przypadkowi widzowie.  
 
 



2. Odbyliśmy spotkanie z mieszkańcami budynku przy ulicy Strzeleckiej 9. 
Zwaśnienie i  wzajemna zła wola jest tam tak duża, że trudno o arbitralne 
rozstrzygnięcie. 
Zwracam się więc do Pani Teresy Brud o pomoc w rozstrzygnięciu istniejących tam 
sporów. W przeciwnym razie będę zmuszony do zastosowania drastycznych środków 
administracyjnych. 

3. Zakończyliśmy remont „Sali Ślubów”. Serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu  
i PUK-u, którzy się do tego przyczynili, a także Panu Aniszkiewiczowi, który nawet 
poświecił swój urlop, a zwłaszcza sponsorowi strategicznemu Firmie Leroy Merlin. 
Dzięki ekspozycji na naszej stronie internetowej Sala stała się obiektem „zawiści” 
innych Urzędów. 

4. Na terenie „Stalagu VIII a” w Zgorzelcu odbyło się, jak co roku podsumowanie pracy 
wykonanej w czasie wakacji przez młodzież z wielu krajów. Brałem udział w tym 
spotkaniu na zaproszenie Pana dr Albrechta Goethe. 

5. Na dorocznym Święcie Policji w Zgorzelcu podobnie jak inni koledzy Burmistrzowie 
i Wójtowie wręczyłem nagrodę wyróżniającemu się w służbie policjantowi. 

6. W Legnicy odbyło się pierwsze spotkanie 27 Burmistrzów w sprawie wspólnych 
pertraktacji z zakładami energetycznymi w temacie „rabaty terminowe na energię”.  
W spotkaniu brał udział mój zastępca. 

7. Biblioteka w Ośrodku Kultury została otwarta po remoncie. 
8. Po raz kolejny nasi młodzi strażacy mieli możność poszerzyć swoją znajomość języka 

niemieckiego oraz swoją wiedzę o organizacji i wyposażeniu zawodowej Straży 
Pożarnej zwłaszcza podczas wizyty na lotnisku w Dreźnie. Dziękuję Radnemu 
Tkaczykowi za to, że zechciał poświecić swój czas temu przedsięwzięciu, szczegóły 
na naszej stronie internetowej, a sprawa niemal jak zwykle oparła się na moich 
dobrosąsiedzkich stosunkach z Burmistrzem Berstadt auf dem Eigen.  

9. Informacja ta może się Państwu wydać „nie na temat”, ale ponieważ i mnie 
zaskoczyła podaje jej treść: 
Mieszkanka Zawidowa ubiegała się o odszkodowanie za uraz związany z okresem 
zimowym i stanem drogi. Nasz ubezpieczyciel popierając słuszność roszczeń poparł je 
następującym sformułowaniem: „W okresie zimowym, przy zmiennych temperaturach 
i opadach śniegu nie ma możliwości stałego utrzymania dróg w stanie całkowitej 
szorstkości.” Podaję to zdanie pod rozwagę z możliwością sprawdzenia już za kilka 
miesięcy. 

10. W sobotę 6 sierpnia byłem w Kościele ewangelickim w Köningslaufen na 60 
urodzinach Pana Posła Volkera Bandmanna. W uroczystości uczestniczyli Premierzy, 
Ministrowie i Posłowie Rządu Saksońskiego i Krajowego oraz UE. Byłem jedynym 
Polakiem w tym towarzystwie. Panu Posłowi Bandmannowi zawdzięczamy pomoc 
 w uzyskaniu funduszy na salę gimnastyczną. 

11. Od 13.08 na naszej stronie internetowej jest informacja od Pana Starosty, że od wtorku 
zacznie się remont drogi 355 na odcinku 3,8 km za 3,5 miliona zł. Pomimo 
codziennych - podkreślam codziennych wizyt u Pana Starosty nie udało mi się ustalić 
o który to wtorek chodzi.  

12. Skoro jesteśmy przy funduszach, to w ostatnim czasie rozstrzygnęliśmy cały szereg 
przetargów, i tak: 
- na remont mostu na Ostrożnie, gdzie prace wykona „Egbud” wydamy   
     329.640 zł, a z przetargu zaoszczędziliśmy 56.360zł,  
-  na drogi, których remont wykona „Insbud” wydamy 269.349 zł z posiadanych  
     270.000zł,  



-   przepust przy ul. Kolejowej wyremontuje firma Pana Strykowskiego za  193.000 zł,  
    gdzie na promesie dostaliśmy 220.000 zł,  
-  poprawa infrastruktury obiektów sportowych przy szkole i na boisku „Piasta”  
     w wykonaniu firmy Pana Frankiewicza i „Insbudu” pochłonie ponad 440.000 zł. 
Razem to suma 1.246.852 zł, przy udziale własnym 222.126 zł. 
Będziemy się ubiegali, aby zaoszczędzone w przetargach 93.115 zł móc zainwestować 
w c.d. kanału pod miastem. 

13. W niedzielę 7 sierpnia, po rocznej przerwie spowodowanej powodzią obchodziliśmy 
„Dni Jakuba”. Ze względu na liczny udział Państwa Radnych tylko dla statystyki 
wspomnę, że dużym uznaniem cieszył się występ Teatru Lalek z Wolimierza koło 
Pobiednej. Zespół klasy światowej.  

14. Przeszliśmy szereg kontroli z różnych szczebli i instytucji łącznie z kontrolą Skarg  
i zażaleń na Burmistrza. Żadna nie dała negatywnego protokołu, a RIO przyjęło 
sprawozdanie finansowe za I półrocze b.r. bez uwag. 

15. Nasze miasto partnerskie i partner w budowie Hali – Bernstadt aut dem Eigen 
zakończyło swoją inwestycję rozbudowy Szkoły i w piątek 19 sierpnia byliśmy na 
uroczystym otwarciu.  

      Piękny obiekt – pogratulowaliśmy naszym partnerom. 
16. Wieczorem, a właściwie nocą tego samego dnia rozpoczęły się „Dni ceramiki”  

w Bolesławcu. Byłem gościem Prezydenta Piotra Romana. Uroczystość miała bardzo 
bogatą oprawę. Trwała 3 dni, a 200m stół na którym wystawili swoje produkty 
Bolesławieccy Artyści, Plastycy i Rzemieślnicy przejdzie na pewno do historii. 

17. Odbyło się kolejne spotkanie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, tym razem  
w Platerówce, a następne odbędzie się u nas wraz z delegatami.  

18. W Zawidowie zarejestrowanych jest 2263 samochodów osobowych i 241 
ciężarowych, w tym ciągniki siodłowe i samochody specjalne. 
Ta wiadomość i fakt 5% bezrobocia nijak nie pasują do powtarzanego przez 
niektórych jak mantra, że „jesteśmy biednym miastem”. Nie jest też dowodem na 
biedę to, że tylko 58 z pośród ponad 400 właścicieli psów opłaciło bardzo zresztą 
niewielką opłatę. To raczej obyczaj, który polecam uwadze państwa Radnych. 

19. Ani prokurator, ani policja nie wnieśli w przewidzianym ustawowo terminie 
odwołania od mojej decyzji nie odbierania koncesji Panu Słowińskiemu udzielonej dla 
restauracji „U Słowika” przy ulicy Wilczej.  

20. Nadal, w związku z dużymi wahaniami pogody zasypywani byliśmy, często bardzo 
sprzecznymi komunikatami meteorologicznymi i ostrzegawczymi. Po odpowiedniej 
analizie w sposób przystępny i zapobiegający panice komunikaty przekazywaliśmy 
mieszkańcom. Dziękuję tym współpracownikom, którzy byli w stałym pogotowiu  
w tych dniach. 

 
 
Radna Teresa Brud oznajmiła, iż postara się pomóc w sprawie problemów mieszkańców 
budynku przy ulicy Strzeleckiej 9, lecz liczy na pomoc radnych Adama Żuka i Marii 
Szkwarek. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski skierował prośbę o pomoc także do radego Adama Żuka oraz 
radnej Marii Szkwarek.  
Radna T. Brud zadała pytanie, czy budynek jest w 100% administrowany przez gminę.  
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że sprzedany jest 1 lokal mieszkalny, 
a 5 pozostałych należy do gminy.  
 



Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie sprawozdanie 
Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -1/ - przyjęła ww. sprawozdanie. 
 
 

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu finansowego 
Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2011 roku. 

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji stałych i poprosił o zadawanie pytań.  
 
Dyrektor Ośrodka Kultury w Zawidowie Pan Paweł Kamiński przekazał, że korzystając  
z okazji, iż przygotowywany jest projekt budżetu na rok 2012 chciałby zwrócić uwagę na 
fakt, że Ośrodek Kultury nie otrzymuje dotacji celowej na organizację imprez i wszystko jest 
organizowane z pieniędzy pozyskiwanych od sponsorów, bądź z dochodów własnych. 
Ponadto w roku bieżącym dotacja podmiotowa została obniżona o 15.000 zł, co także stanowi 
poważny ubytek w budżecie Ośrodka Kultury. 
Pan P. Kamiński poprosił, aby przy projektowaniu budżetu zwrócić uwagę na płace 
pracowników instytucji kultury, które wyglądają następująco: 
- 1.541 zł netto,  
- 1.252 zł netto,  
- 1.242 zł netto,  
- 1.160 zł netto. 
 
Pan P. Kamiński zauważył, że pracownicy pełnoetatowi OK należą do najniżej uposażonych 
pracowników w całej sferze budżetowej gminy Zawidów, przy czym ich praca wymaga 
dyspozycyjności nie tylko w dniach roboczych, ale także w weekendy. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jakie są plany co do kawiarni. 
Pan P. Kamiński wyjaśnił, że został ogłoszony konkurs ofert na wynajem kawiarni, lecz nie 
wpłynęła żadna oferta. 
Pan P. Kamiński poinformował, iż w Ośrodku Kultury planowane są różnego typu imprezy, 
takie jak spotkania autorskie, spektakle teatralne, wystawy fotograficzne oraz projekcje 
filmowe. Przewidziane są także dyskoteki okolicznościowe.  
 
Radna T. Brud zadała pytanie, kiedy udzielane były pracownikom podwyżki.  
Pan P. Kamiński odpowiedział, że podwyżka 10% miała miejsce w roku 2008, 5% w roku 
2009 i 3% w roku 2010. 
 
 

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2011 roku. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, iż sprawozdanie z wykonania uchwał zostało 
przekazane radnym w formie pisemnej i poprosił o zadawanie pytań. 
Pytań nie zadano.  
 
 

6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2011 roku. 
7. Formy pomocy świadczone na rzecz rodzin poprzez MOPS. 



 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż tematy zostały omówione na posiedzeniu 
komisji. 
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  
 
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 wpłynął wniosek grupy radnych o zwołanie 
sesji nadzwyczajnej w celu podjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia międzygminnego.  
Przewodniczący A. Pilarski skierował prośbę do Sekretarza Miasta Marcina Rogackiego  
o przygotowanie przez radcę prawnego opinii prawnej do ww. wniosku. 
 
O godzinie 17.43 posiedzenie opuścił radny Dominik Tracz. 
Tym samym udział w posiedzeniu brało 13 radnych. 
  

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
 
Przewodniczący A. Pilarski odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonej 
przez Burmistrza Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zawidów za  
I półrocze 2011 roku.   
 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon przekazała, że w projekcie uchwały w § 4 po stronie 
dochodów budżet będzie wynosił 15.285.875,61 zł, natomiast po stronie wydatków 
13.089.837,61. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XI/52/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 września 2011r. w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr XI/52/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 

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



 
Uchwała nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 września 2011r. w sprawie: 
zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła  uchwałę nr XI/53/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 

c) zasad przyznawania Samorządowego Stypendium Miasta Zawidów za wyniki   
   w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. 
 

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji i poprosił o zadawanie pytań. 
 
Radna Małgorzata Niedźwiecka zgłosiła poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie  
w § 4 zmienić brzmienie pkt. 1 z „osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec 
roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen co najmniej 5,3 oraz minimum bardzo dobrą ocenę  
z zachowania, a w przypadku uczniów kończących klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III 
gimnazjum, oprócz średniej ocen koniecznym jest uzyskanie co najmniej 90% maksymalnej 
liczby punktów ze sprawdzianu lub egzaminu” na „osiągnęli szczególnie wysokie wyniki  
w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen co najmniej 5,3 oraz minimum 
bardzo dobrą ocenę z zachowania”. 
Radna M. Niedźwiecka wyjaśniła, że ograniczałoby to uczniom dostęp do stypendium. 
Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie ww. poprawkę. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - przyjęła ww. poprawkę. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zgłosił poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie  
w § 4 w pkt. 3  zmienić ocenę zachowania z dobrej na bardzo dobrą. 
Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, iż  nie należy segregować uczniów ze względu na 
naukę, a sportowiec powinien wykazać się zachowaniem bardzo dobrym. 
Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie ww. poprawkę.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-9, przeciw-4, wstrzymujących 
się -0/ - przyjęła ww. poprawkę. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zgłosił poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie  
w § 4 w pkt. 4  zmienić ocenę zachowania z dobrej na bardzo dobrą. 
Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie ww. poprawkę.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-2, wstrzymujących 
się -0/ - przyjęła ww. poprawkę. 
 
Radna M. Niedźwiecka poinformowała, iż konsekwencją przyjętych poprawek jest usunięcie 
pkt.11 z załącznika do projektu uchwały.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 



 
Uchwała nr XI/54/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 września 2011r. w sprawie: 
zasad przyznawania Samorządowego Stypendium Miasta Zawidów za wyniki w nauce, 
sporcie i dziedzinach artystycznych. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr XI/54/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 

9. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie odnośnie oczekiwań pana Nieckarza co do sfinansowania  
4 ton „mączki” na dojazd do jego posesji, a mianowicie, czy kwota 100 zł, którą podał pan 
Nieckarz jest dużym kosztem i czy gmina może sfinansować to zadanie. 
Radna Maria Szkwarek oznajmiła, iż nie rozumie dlaczego radni mieliby traktować 
mieszkańców miasta wybiórczo.  
Skarbnik Miasta K. Bilmon wyjaśniła, że zgłoszeń i próśb mieszkańców jest wiele. Pan 
Nieckarz zwracał się już do Urzędu o wykonanie dojazdu z tłucznia, który został wykonany. 
Skarbnik K. Bilmon oznajmiła, że w mieście jest wiele innych ulic wymagających naprawy 
oraz uzupełnienia i to one powinny zostać wykonane w pierwszej kolejności.  
 
Radny Włodzimierz Michalkiewicz zwrócił się z prośbą o zamontowanie ławki  przy drodze 
prowadzącej do Ośrodka Zdrowia, którą pokonują także ludzie starsi. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że ławka zostanie zamontowana. 
 
Radna T. Brud zadała pytanie, czy w tym roku jest szansa na opracowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że przetarg był ogłaszany dwukrotnie, lecz planowane 
środki na ten cel w wysokości 40.000 zł są niewystarczające na sfinansowanie zadania.  
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy wpłynęły środki z tytułu zamiany działek przy stacji 
benzynowej.  
Skarbnik Miasta K. Bilmon odpowiedziała, że nie wpłynęły, ponieważ osoba reprezentująca 
właściciela firmy nie posiadała pełnomocnictwa i notariusz nie przystąpił do podpisania 
dokumentów.  
 
Radna T. Brud zadała pytanie, czy starostwo powiatowe zbyło budynek po straży granicznej. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon odpowiedziała, że pojawiła się osoba zainteresowana budynkiem 
i odbyły się dwa przetargi, lecz bez skutku.  
 

10. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż w starej części cmentarza miejskiego jest bardzo 
dużo zdewastowanych bezimiennych pomników, które wymagają gruntownej renowacji 
 i uporządkowania. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż jeśli chodzi o pomnik Pana Franciszka 
Pietraszkiewicza to budżet miasta nie może sfinansować naprawy pomnika, lecz jest wiele 
innych sposobów.  



Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż był to człowiek bardzo związany z miastem i nie 
posiadał rodziny. W związku z tym należałoby w jakiś sposób podjąć temat renowacji 
pomnika.  
Radna T. Brud przekazała, iż dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie w tym celu kwesty. 
Radna M. Szkwarek poinformowała, że zwróciły się do niej mieszkanki Zawidowa z prośbą, 
aby radni wyszli z inicjatywą zbiórki pieniędzy na naprawę nagrobka śp. Franciszka 
Pietraszkiewicza.  
Radna G. Micińska oznajmiła, iż warto by było skorzystać z zebranych środków i przed 
cmentarzem umieścić tablice upamiętniającą zmarłych spoczywających na cmentarzu. 
Radna G. Micińska dodała, iż należałoby skontaktować się także z Prezesem Stowarzyszenia 
Miłośników Zawidowa w celu włączenia się w akcję.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
18.30 zamknął sesję. 
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