
Protokół nr XV/2011 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 16 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 16.30 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 14 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XV Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Przewodniczący przedstawił gości obecnych   
                 . 
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 XIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 października   
    2011r. 
2. Podjecie uchwał w sprawie: 
   a) przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zawidowa     
        za lata 2009-2010, 
   b) przyjęcia Raportu za lata 2009-2010 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla      
        miasta Zawidów na lata 2005– 2008 z perspektywą na lata 2009-2012, 
   c) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Zawidów na lata  
         2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”, 
   d) przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Zawidów na lata  
        2009-2012 z perspektywą do 2016 roku” 
3. Sprawy różne. 
 
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. 
Zastępca Burmistrza Robert Łężny złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
punktu „Przedstawienie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
miasta Zawidowa”. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny wyjaśnił, iż chciałby wprowadzić ten punkt do porządku obrad 
z uwagi na fakt, iż na sesji obecny jest autor projektu pan dr Jacek Kurzawa, który przedstawi 
temat.  
Przewodniczący A. Pilarski złożył wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu „1. Przyjęcie 
protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 października”. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszone wnioski pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wnioski. 



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

1. Podjecie uchwał w sprawie: 
   a) przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zawidowa     
        za lata 2009-2010, 
   b) przyjęcia Raportu za lata 2009-2010 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla      
        miasta Zawidów na lata 2005– 2008 z perspektywa na lata 2009-2012, 
   c) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Zawidów na lata  
         2009-2012 z perspektywa na lata 2013-2016”, 
   d) przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Zawidów na lata  
        2009-2012 z perspektywa do 2016 roku” 
 2. Informacja w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z   
     terenu miasta Zawidów. 
3. Sprawy różne.  
 
1. Podjecie uchwał w sprawie: 
   a) przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zawidowa     
        za lata 2009-2010. 
 
Autor projektu dr Jacek Kurzawa przekazał, iż Sprawozdanie z realizacji Programu 
Gospodarki Odpadami dla Miasta Zawidowa jest bardzo obszernym materiałem i szczegóły 
przedstawi za pomocą prezentacji multimedialnej. 
Dr Jacek Kurzawa oznajmił, iż sprawozdanie jest realizacją art. 14 ustawy o odpadach, który 
obliguje samorządy do przygotowania sprawozdań z Planu Gospodarki Odpadami. 
Sprawozdanie z realizacji PGO jest podstawą do m.in. aktualizacji dokumentów 
planistycznych. 
Dr Jacek Kurzawa omówił Sprawozdanie z realizacji PGO dla Miasta Zawidowa za pomocą 
prezentacji multimedialnej.  
Sprawozdanie z realizacji Programu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zawidowa za lata 
2009-2010 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy gmina Zawidów jest ewenementem w skali 
kraju w sensie negatywnym pod kątem przedstawionych wskaźników.  
Dr  J. Kurzawa odpowiedział, że 2% efektywności selektywnej zbiórki jest trochę poniżej 
średniej wojewódzkiej.  
Radny Adam Żuk zadał pytanie, co by należało zrobić w gminie, aby wskaźnik efektywności 
selektywnej zbiórki dorównywał 7%. 
Dr J. Kurzawa odpowiedział, ze jest to kwestia wypracowania dobrego systemu selektywnej 
zbiórki, umożliwienie mieszkańcom odpowiedniej segregacji, a także egzekwowanie  tego. 
Radna Teresa Brud oznajmiła, iż w innych krajach w supermarketach za każde opakowanie 
plastikowe i szklane płacone są kaucje i osoby sprzedające takie opakowania otrzymują 
pieniądze. 
Radna zadała pytanie, czy w Zawidowie możliwe byłyby takie praktyki.  
Dr J. Kurzawa wyjaśnił, że jest to kłopotliwy temat, ponieważ te podmioty wykraczają poza 
program. Nie jest to grupa odpadów komunalnych wytwarzanych przez podmioty 
gospodarcze i zarządzane są one bezpośrednio przez Starostę.  
Dr J. Kurzawa przekazał, że jest to także trudny problem ze względów prawnych i 
finansowych.  
Więcej pytań nie zadano.  
 



Przewodniczący A. Pilarski zgłosił poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie dodać  § 2  
o treści „Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta Zawidowa” oraz „uchwała 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie”, tym samym 
zmieniając kolejność pozostałych paragrafów. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał ww. poprawkę pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. poprawkę. 

Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XV/68/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: 
przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zawidowa za 
lata 2009-2010 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XV/68/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
   d) przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Zawidów na lata  
        2009-2012 z perspektywą do 2016 roku” 
 
Dr J. Kurzawa oznajmił, że  okres Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej 
Zawidów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku wynika z kontynuacji poprzedniego 
Planu Gospodarki Odpadami . 
Plany Gospodarki Odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Celem 
dokumentu jest spełnienie wymogów prawnych i stworzenie strategii rozwoju gospodarki 
odpadami.  
Dr J. Kurzawa omówił Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Zawidów na lata 
2009-2012 z perspektywą do 2016 roku za pomocą prezentacji multimedialnej. 
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2009-2012 z perspektywą 
do 2016 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący A. Pilarski, oznajmił, iż problem gospodarki odpadami biodegradowalnymi 
był dyskutowany przez radnych i gmina przystąpiła do porozumienia z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej w Lubaniu, który będzie budował linię technologiczną na terenie Centrum 
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubaniu.   
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy można eksportować odpady komunalne za 
granicę.  
Dr J. Kurzawa odpowiedział, że można, lecz przepisy wyraźnie mówią o tym, iż po pierwsze 
odpady trzeba utylizować w regionach. Wywóz odpadów za granicę jest możliwe, lecz jest to 
bardzo kłopotliwe.  
Więcej pytań nie zadano.  
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XV/69/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: 
przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2009-2012 
 z perspektywą do 2016 roku” 
 



Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XV/69/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
   b) przyjęcia Raportu za lata 2009-2010 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla      
        miasta Zawidów na lata 2005– 2008 z perspektywą na lata 2009-2012, 
 
Pani Krzysztofa Kochanka przekazała, że przygotowanie Raportu wynika z wymogów 
prawnych, czyli ustawy prawo ochrony środowiska oraz wytycznych dokumentów wyższego 
szczebla. Ponadto raport stanowi element monitoringu ustawy prawo ochrony środowiska 
oraz jest podstawą aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.  
Pani K. Kochanka przedstawiła Raport za lata 2009-2010 z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla  miasta Zawidów na lata 2005– 2008 z perspektywą na lata 2009-2012 za 
pomocą prezentacji multimedialnej.  
Raport za lata 2009-2010 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla  miasta Zawidów na 
lata 2005– 2008 z perspektywą na lata 2009-2012 jest załącznikiem do niniejszego protokołu. 
  
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XV/70/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: 
przyjęcia Raportu za lata 2009-2010 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta 
Zawidów na lata 2005– 2008 z perspektywa na lata 2009-2012. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XV/70/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
   c) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Zawidów na lata  
         2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”, 
 
O godzinie 18.50 posiedzenie opuściła radna Małgorzata Niedźwiecka.  
Tym samym na posiedzeniu obecnych było 13 radnych.  
 
Pani K. Kochanka przekazała, ze Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej 
Zawidów  stanowi aktualizację na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 
Pani K. Kochanka przedstawiła POŚ za pomocą prezentacji multimedialnej.  
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2009-2012  
z perspektywą na lata 2013-2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
   
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XV/71/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie:  
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2009-2012 
z perspektywą na lata 2013-2016”, 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XV/71/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 



2. Informacja w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z   
     terenu miasta Zawidów. 
 
Dr Jacek Kurzawa przekazał, iż w przypadku tego dokumentu toczy się strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko.  
Postawą prawną jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z roku 
2002 zaktualizowany w marcu 2010 roku Programem oczyszczania kraju.  
Celem jest wdrożenie programu i usunięcie z terenu miasta wyrobów zawierających azbest do 
roku 2032. 
Do najpilniejszych zadań należą: 
- utworzenie bazy informacyjnej,  
- oszacowanie stopnia pilności wymiany materiału,  
- przygotowanie programu edukacyjnego dla mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu,  
- uzgodnienie kwestii finansowania.  
 
Radna Bożena Szczygielska oznajmiła, iż z tego co się orientuje, to mieszkańcy poczynili już 
działania odnośnie usuwania azbestu, lecz Burmistrz Miasta poinformował ich, że czas na 
usunięcie tych wyrobów upływa w 2032 roku. 
Dr J. Kurzawa poinformował, iż Burmistrz Miasta ma prawo użyć środków finansowych na 
działania związane z ochroną środowiska.  
Jeśli Rada Miejska podejmie uchwałę, w której będzie widniał zapis, że działania dotyczące 
unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest będą traktowane jako działania związane z 
ochroną środowiska, to Burmistrz będzie miał podstawę prawną do uruchomienia środków 
finansowych na ten cel.  
Dr J. Kurzawa wyjaśnił, że za wyroby zawierające azbest odpowiadają właściciele, natomiast 
samorząd może pomagać w jego usunięciu. Pomoc nie może być związana z remontem  
i demontażem. Może to być pomoc w zbieraniu odpadów, ich transporcie i unieszkodliwieniu. 
Mieszkańcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić informacje do Urzędu Miejskiego, który 
ma wtedy możliwość zgłoszenia informacji do wojewódzkiej bazy azbestowej, ponieważ 
oprócz środków budżetowych istnieje także możliwość corocznego korzystania ze środków 
wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, w jaki sposób można wymusić na mieszkańcach 
wymianę szkodliwego materiału. 
Dr J. Kurzawa odpowiedział, ze nie można w żaden sposób, ponieważ istnieją umocowania 
prawne co do tej kwestii.  
Radna G. Micińska oznajmiła, że w takim razie to nie uważa tego za pomoc, ponieważ 
mieszkaniec usunie stary dach zawierający azbest, a nowe pokrycie musi sfinansować sam.  
Dr J. Kurzawa omówił Program usuwania azbestu za pomocą prezentacji multimedialnej. 
 
Przewodniczący A. Pilarski podziękował pracownikom firmy „BBF” za obecność na sesji i 
wyczerpujące zreferowanie tematu.  
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy.  
 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że na Sali obecnych jest 
13 radnych. 
 
 
 
 
 



      8. Sprawy różne. 
 
Radna G. Micińska oznajmiła, że w dniu dzisiejszym zostały omówione dość obszerne 
zagadnienia i uważa, iż na tego typu programy i sprawozdania powinny być zorganizowanych 
parę osobnych spotkań, ponieważ temat został omówiony  zbyt ogólnie ze względu na 
ograniczony czas.  
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że problem leży tylko w kwestii takiej, że menedżer 
projektu pan dr Jacek Kurzawa zamieszkuje w Poznaniu.  
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż termin sesji znany był radnym we wcześniejszym 
terminie i nie powinni być zaskoczeni tym spotkaniem. 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, iż radni wyrazili wolę spotkania się w godzinach 
popołudniowych. 
Radna Bożena Szczygielska przekazała, iż uważa, że tematy zostały omówione szczegółowo i 
wyczerpująco.  
Radny Grzegorz Drabko oznajmił, iż jest zadowolony z przedstawionych informacji.  
Radna Teresa Brud zauważyła, że najważniejsze jest to, aby znalazły się środki w budżecie na 
pomoc dla mieszkańców w celu usunięcia szkodliwych wyrobów zawierających azbest. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny przekazał, iż uchwalenie Programu usuwania azbestu pomoże 
gminie Zawidów w uzyskaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, o zbiórce pieniędzy na renowację pomnik pana śp. 
Franciszka Pietraszkiewicza. 
Radny A. Żuk zadał pytanie, czy można zainterweniować w sprawie mieszkańca Zawidowa, 
który jest osobą bezdomną i tuła się po mieście, a także nocuje na przystanku PKS.  
Sekretarz Miasta M. Rogacki oznajmił, iż MOPS próbował umieścić tę osobę w schronisku 
dla bezdomnych w Zgorzelcu, lecz ze względu na fakt, iż ten człowiek nadużywa alkoholu 
nie ma takiej możliwości.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
20.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 
 
 
 
 


