
Protokół nr XII/2011 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 8 września 2011 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 15 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XII Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie:  
      a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. 

 
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. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, że projekt uchwały był przedmiotem obrad sesji X  
z 26 lipca, po wcześniejszej wizycie w Centrum Utylizacji Odpadów w Lubaniu.  
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że inwestycja dotyczy budowy instalacji do 
kompostowania odpadów pochodzenia biologicznego oraz wdrożenia systemu 
wykorzystywania tych odpadów.  
Przewodniczący A. Pilarski zakomunikował, że przewidziana wartość inwestycji to 
21.700.000 zł, a przewidziany wkład gmin, które przystąpią do porozumienia wynosi 
5.000.000 zł. Inwestycja ma być zrealizowana w okresie kwiecień 2012 – kwiecień 2013.  
U podstaw porozumienia leżą wskaźniki odzysku odpadów biologicznych, które gminy 
powinny osiągnąć w 2012 roku – 25%, a w 2013 – 50%. 
Radny Adam Żuk zadał pytanie, czy radni mogą przejść do głosowania nad projektem 
uchwały, w przypadku kiedy ten sam projekt nie został podjęty na poprzedniej wcześniejszej. 
Przewodniczący A. Pilarski odpowiedział, że w tym właśnie celu poprosił o przygotowanie 
opinii prawnej. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał opinię prawną nt ponownego głosowania nad 
projektem odrzuconej wcześniej przez Radę Miejską uchwały sporządzoną przez Panią 
mecenas Violettę Lemek, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
Radny Dominik Tracz zadał pytanie, jak wyglądałby ewentualny wywóz odpadów na stronę 
niemiecką.  
Burmistrz Miasta Józef Sontowski poinformował, że ustawa z 1 lipca 2011 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie, art. 3 ust 2 mówi: „gminy zapewniają czystość i porządek na 
swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:  



2) zapewniają budowę utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych”.  
Burmistrz Józef Sontowski przekazał, iż 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 gmina Zawidów z rozwiązaniem problemu jest skazana na obszar własnego 
regionu, czyli na powiat Lubański, Zgorzelecki i Bolesławiecki.  
Gmina Zawidów posiada umowę ze spółką do końca roku. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski oznajmił, iż szukał innego rozwiązania i w tym celu 
skontaktował się z niemiecką firmą, lecz aby móc wywozić odpady za granicę trzeba uzyskać 
odpowiednie zezwolenia, a uzyskanie takich zezwoleń nie jest prostą sprawą.   
Przewodniczący Rady A. Pilarski wyjaśnił, że u podstaw odrzucenia projektu uchwały na 
poprzedniej sesji nie była chęć zanegowania pomysłu i przedstawionego rozwiązania. 
Wątpliwości w większości dotyczyły przygotowanego porozumienia, które zawiera wiele 
wad. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, według jakiego klucza uzgodniono wysokość 
kwoty dofinansowania stron przystępujących do porozumienia i jakie czynniki się na to 
składają. 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o przedstawienie kwot, jakie wniosą strony 
przystępujące do porozumienia.  
Burmistrz Miasta J. Sontowski odpowiedział, że wszystko odbywało się na zasadzie 
negocjacji. Oferent zaczynał od maksymalnej stawki, która dla Zawidowa miała być kwotą 
1.000.000 zł. W rezultacie wynegocjowano wkład w wysokości 500.000 zł.  
Burmistrz oznajmił, że Lubań wnosi 3.000.000 zł, Sulików 800.000 zł, gmina Zgorzelec 
1.200.000 zł. W skład wchodzą także gmina Platerówka i Siekierczyn. 
Radna Gabriela Micińska oznajmiła, że sumując wkład pozostałych gmin powstaje 5.000.000 
zł, które stanowi wymagany wkład gmin w inwestycje. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jakie byłoby źródło finansowania tego zadania.  
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon odpowiedziała, że w tym celu zostanie zaciągnięty kredyt, 
bądź zostanie sfinansowane z pożyczki z Banku Ochrony Środowiska.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, jakie zamierzenia w tej sprawie posiada gmina Bogatynia.  
Burmistrz Miasta J. Sontowski odpowiedział, że nie wiadomo, lecz jest to bogata gmina  
i może sobie na to pozwolić.  
Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy kwota zawarta w porozumieniu jest stała.  
Radna T. Brud zadała pytanie, czy spółka nie wystąpi z żądaniami o większą kwotę. 
Sekretarz Miasta Marcin Rogaci odpowiedział, iż w § 8 Porozumienia widnieje zapis, że 
wszystkie zmiany w treści Porozumienia wymagają zgody pisemnej wszystkich stron. 
Radna T. Brud oznajmiła, iż porozumienie nie daje gwarancji że lubańska spółka będzie 
żądała większej kwoty. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki wyjaśnił, że w przypadku zmiany kwoty potrzebna będzie 
zgoda Rady Miejskiej.  
Burmistrz Miasta J. Sontowski poinformował, że 13 września 2011 r. ma się odbyć 
podpisanie umowy, natomiast decyzja należy do radnych Rady Miejskiej.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż ma wątpliwość co do zapisów § 6, który mówi 
o tym, że porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.  
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, co będzie w przypadku, kiedy technologia, w którą 
zainwestuje spółka lubańska będzie przestarzała.  
Burmistrz J. Sontowski oznajmił, iż nie uważa, aby technologia tak szybko stała się 
przestarzałą, a poza tym tak naprawdę gmina nie ma innego wyjścia.  
Radny A. Żuk zadał pytanie, czy spółka ma zapewnione dofinansowanie. 



Burmistrz J. Sontowski odpowiedział, że spółka stara się o dofinansowanie z Unii 
Europejskiej, przy czym w pierwszej kolejności musi posiadać wkład własny.  
Radny A. Żuk przekazał, iż gmina może ogłosić przetarg, w którym, spółka lubańska na 
pewno weźmie udział. Tym samym gmina zaoszczędzi 500.000 zł.  
Burmistrz Miasta J. Sontowski oznajmił, że zapewne nikt na przetarg się nie zgłosi.  
Radny Dominik Tracz przekazał, iż § 2 Porozumienia mówi wyraźnie o tym, że Gmina 
Miejska Zawidów na poczet realizacji zadania przekazuje Gminie Miejskiej Lubań kwotę 
500.000 zł.  
Radny dodał, że jest to zapis wiążący.  
Burmistrz Miasta J. Sontowski oznajmił, iż czekał miesiąc na propozycję radnych odnośnie 
tego tematu i żadnej nie otrzymał.  
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.  
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że na Sali obecnych jest 
15 radnych. 
 
Radny Konrad Tkaczyk oznajmił, iż na spotkaniu w Centrum Utylizacji Odpadów w Lubaniu  
padło pytanie, co się stanie wówczas, jeśli gmina Zawidów nie przystąpi do porozumienia.  
Radny K. Tkaczyk przekazał, iż Pan Turkiewicz udzielił odpowiedzi takiej, że nie ma 
obowiązku przystąpienia do przetargu, co było sygnałem, że do tegoż przetargu nie przystąpi.  
Radna Maria Szkwarek oznajmiła, że będzie głosowała za podjęciem uchwały, ponieważ 
woli, aby gmina zaciągnęła kredyt, który będzie czemuś służył, aniżeli miałby być to kredyt 
na zapłacenie kary.  
Radny Grzegorz Drabko zadała pytanie, czy gmina uczestniczyła przy tworzeniu 
porozumienia międzygminnego.  
Burmistrz Miasta J. Sontowski odpowiedział, że nie. Wszystkie gminy podpisały 
porozumienie o tej samej treści.  
Radny G. Drabko zadał pytanie, od kiedy miałyby być nakładane kary.  
Burmistrz Miasta J. Sontowski odpowiedział, że od stycznia 2012 roku. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski zgłosił poprawkę do porozumienia, który stanowi 
załącznik do omawianego projektu uchwały, a mianowicie § 2 ust. 1. „Na poczet realizacji 
zadania wskazanego w § 1 ust. 1 Gmina Miejska Zawidów przekaże Gminie Miejskiej Lubań 
kwotę 200.000 zł…” 
Przewodniczący A. Pilarski uzasadnił poprawkę tym, iż nie otrzymał wyczerpującej 
odpowiedzi na pytanie: Wg jakiego klucza uzgodniono wysokość wkładu finansowego stron 
przystępujących do tegoż porozumienia.  
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie ww. poprawkę.  

Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-6, przeciw-7, wstrzymujących 
się -2/ - nie przyjęła ww. poprawki. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XII/55/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 8 września 2011r. w sprawie:  
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. 
 
 



Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-9, przeciw-3, wstrzymujących 
się -3/ - podjęła  uchwałę nr XII/55/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
18.30 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


