
Protokół nr XVII/2011 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 22 grudnia 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 13 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XVII Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
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 XIV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  

3  listopada 2011r.  
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie:  
      a) wystąpienia Miasta Zawidowa ze Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie     
           Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, 

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów,  
          - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie  
            Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów, 
      c) budżetu miasta Zawidowa na rok 2012, 
          - odczytani projektu uchwały budżetowej, 
          - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  
            budżetowej, 
          - odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów wraz w wnioskami,  
          - przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji,  
          - dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji, 
          - głosowanie nad uchwałą budżetową,   
      d) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011,  

e) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
    w Zawidowie,  
f) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  
    Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  
    szczegółowych warunków jego funkcjonowania,  
g) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa.  

      4. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      5. 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. 
Wniosków nie złożono. 



O godzinie 16.03 do posiedzenia dołączył radny Grzegorz Drabko. 
Tym samym w posiedzeniu brało udział 14 radnych. 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
3 listopada 2011r.  

 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr XIV z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 3 listopada 2011r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu nr XIV z sesji Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 2011r. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-12, przeciw-1, 
wstrzymujących się- 1, przyjęła ww. protokół. 
 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż pełni dyżury w każdą środę w godzinach 
od 16.00 do 17.00 w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż na dyżurze pojawiła się mieszkanka ulicy Ogrodowej 
w sprawie interwencji. 
Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, iż wraz z Zastępca Burmistrza Robertem Łężnym udał 
się w miejsce zamieszkania interesantki w celu wyjaśnienia zgłaszanej wcześniej interwencji. 
 
      3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

      a) wystąpienia Miasta Zawidowa ze Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie     
           Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, 
 

Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, że projekt uchwały jest inicjatywą grupy radnych 
Rady Miejskiej i wynika z chęci szukania oszczędności w budżecie miasta. 
Radny G. Drabko poprosił o przedstawienie stanowiska Urzędu Miejskiego w tej sprawie.  
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że Urząd uczestniczył tylko w jednym projekcie  
z „Pogranicza”, lecz było to parę lat temu i na chwilę obecną można stwierdzić brak 
aktywności w stowarzyszeniu.  
Radna Małgorzata Niedźwiecka zadała pytanie, czy wystąpienie z stowarzyszenia nie  będzie 
niosło żadnych konsekwencji finansowych. 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki odpowiedział, że konsultował się z panią kierownik Moniką 
Grabowską – Stachowicz, która poinformowała go, iż takich konsekwencji Urząd nie 
poniesie. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVII/76/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: 
wystąpienia Miasta Zawidowa ze Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu 
Terytorialnego „Pogranicze”. 
 



Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr XVII/76/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów,  
          - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie  
            Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów, 
 

Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał Uchwałę Nr I/290/2011 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 listopada 2011 r. w sprawie opinii  
o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów na lata 
2012-2018. 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że opinia jest pozytywna.  
O godzinie 16.15 do posiedzenia dołączyła radna Teresa Brud. 
Tym samym w posiedzeniu brało udział 15 radnych.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVII/77/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: 
Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr XVII/77/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  
 

      c) budżetu miasta Zawidowa na rok 2012, 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożena Szczygielska złożyła wniosek o 10-
minutową przerwę. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - przyjęła ww. wniosek.  
 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że na sali obecnych jest 
15 radnych. 
 

          - odczytani projektu uchwały budżetowej, 
 
Przewodniczący A. Pilarski odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Zawidowa na 
rok 2012. 
 

          - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  
            budżetowej, 

 



Przewodniczący A. Pilarski odczytał Uchwałę Nr I/291/2011 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 listopada 2011 r. w sprawie opinii 
o projekcie uchwały budżetowej miasta Zawidowa na 2012 r. 
 
            - odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów wraz w wnioskami,  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożena Szczygielska odczytała stanowisko 
Komisji Budżetu i Finansów do budżetu miasta Zawidowa na rok 2012: 
 
„Do Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Zawidowie wpłynęły następujące 
wnioski: 
1. Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
„Komisja wnioskuje o dokonanie zmian w wydatkach do projektu uchwały budżetowej na 
2012 rok w następujący sposób: 
-dział 750 administracja publiczna - w tym Urząd Miejski i Rada Miejska, co dotyczyłoby  
  diet radnych,  
-dział 801 Oświata i wychowanie – Szkoła podstawowa i Gimnazjum, przedszkole publiczne,  
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Ośrodek Kultury oraz biblioteka. 
Treść wniosku:  
Zmniejszyć planowane wydatki o 10 %, a otrzymaną kwotę przeznaczyć na zobowiązania 
finansowe  i wierzytelności gminy, w celu zmniejszenia kwoty kredytu przeznaczonego na 
dochody gminy.” 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożena Szczygielska odczytała stanowisko 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu: 
„Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu miasta Zawidowa na rok 2012.” 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożena Szczygielska przekazała, iż po 
zapoznaniu się z przedstawionymi wnioskami przez ww. Komisje Rady Miejskiej Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje pod względem formalno – prawnym przedstawiony 
projekt budżetu miasta Zawidowa na rok 2012 z następującym stanowiskiem: 
„Planowane zmniejszenie wydatków o 10% w jednostkach organizacyjnych nie pozwoli na 
bieżące działanie tych jednostek, co jest sprzeczne z przyjętym Statutem gminy: 
- wielkości wydatków określone w wymienionych działach i rozdziałach są wielkościami  
   stałymi. Zwiększenia ich mogą jedynie ulec zmianie przy uzyskaniu środków zewnętrznych  
   tj. decyzji organu wyższego stopnia,  
-przyjęta wielkość deficytu budżetu miasta Zawidowa na rok 2012 jest wielkością stałą  
  zgodnie z projektem z dnia 8 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz  
  niektórych ustaw. Brak będzie możliwości zwiększenia planowanego deficytu w trakcie roku  
  budżetowego,  
- zaciągnięcie kredytu przez jednostki organizacyjne gminy zmian zobowiązań nie  
    znajdujących pokrycia w planach finansowych tych jednostek skutkować będzie  
    naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 
 
 

         
 
 
          - przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji,  
 



Zastępca Burmistrza Robert Łężny przekazał, iż po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu 
i Finansów nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionych wniosków dotyczących realizacji 
budżetu na rok 2012. 
 

          - dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji, 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów oznajmiła, iż komisja pragnie wystąpić  
z wnioskiem, lecz zostanie on zgłoszony w punkcie „zapytania, wnioski i interpelacje”. 
Radna B. Szczygielska wyjaśniła, że wniosek będzie dotyczył złożenia przez jednostki 
organizacyjne schematów organizacyjnych z uzasadnieniem proponowanych zmian 
organizacyjnych, w tym dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia zatrudnienia. 
Wniosek jest związany z koniecznością obniżenia kosztów funkcjonowania jednostek 
organizacyjnych.  
Radna Maria Szkwarek zadała pytanie skierowane do kierowników jednostek 
organizacyjnych, czy proponowany przez Komisje Budżetu i Finansów termin do 
przedstawienia zmian w jednostkach jest wystarczający. 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie Pani Anna Kozłowska 
odpowiedziała, że jeśli chodzi o przedstawienie schematu organizacyjnego, to może 
przedstawić go chociażby jutro. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż chodzi o zmiany. Rada oczekuje zmian 
organizacyjnych i możliwości redukcji wydatków w jednostkach. 
Dyrektor Zespołu Szkół w Zawidowie Pani Mariola Żurawińska oznajmiła, że do 31 kwietnia 
organizowany jest nowy rok szkolny i w tym terminie będzie wiadome ile zostanie 
utworzonych klas i jakie przedmioty będą obowiązywały. 
Dyrektor Przedszkola Publicznego Pani Wiesława Młynek przekazała, że rekrutacja  
w przedszkolu trwa do końca marca, natomiast dopiero po zapoznaniu się z ilością 
utworzonych grup przedstawia się projekt programu. 
Radna M. Szkwarek oznajmiła, iż w tej sprawie nie ma dwóch stron, ponieważ idea jest jedna, 
aby wspólnie znaleźć rozwiązanie dla tak trudnej sytuacji.  
 

          - głosowanie nad uchwałą budżetową,   
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVII/78//2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: 
budżetu miasta Zawidowa na rok 2012. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-2, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr XVII/78/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu  
 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że na sali obecnych jest 
15 radnych. 
 
 
 

      d) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011,  
 



Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon przekazała, iż jest to ostatni projekt uchwały dotyczący 
zmian w budżecie. Dokonano rozliczeń wszystkich zadań inwestycyjnych i środków na 
naprawę zniszczeń popowodziowych. 
Zwiększone zostały dochody o 130 zł z tytułu odsetek, przeznaczając je na obsługę 
prowadzonej egzekucji administracyjnej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVII/79//2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr XVII/79/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu  
 
               e) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy  
                  Społecznej w Zawidowie,  

 
Sekretarz Miasta M. Rogacki oznajmił, że projekt uchwały dotyczy zmian w statucie  
w związku z ustawą o wspieraniu rodziny.  
Pani Anna Kozłowska poinformowała, iż w związku z tym zadaniem będzie potrzeba 
zatrudnienia asystenta rodziny, utworzyć rodziny wspierające dla rodzin mających problemy 
wychowawcze z dziećmi, finansować dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych  
i niespokrewnionych, wypłacać świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich 
wychowanków opuszczających rodziny zastępcze bądź placówki opiekuńczo- wychowawcze 
i wypłacać pomoc na kontynuowanie nauki dla tych dzieci. 
Oprócz tego niezbędne będzie szkolenie asystenta rodziny i być może utworzenie  
w przyszłości placówki wsparcia dziennego jako jednostki organizacyjnej.  
Pani A. Kozłowska wyjaśniła, że w roku 2013 udział gminy będzie wynosił 30%, a w roku 
2014 50%. 
Radna B. Szczygielska zadała pytanie, czy dociążenie pracowników w MOPS-ie jest duże. 
Pani A. Kozłowska odpowiedziała, że pracownicy są dociążeni, ponieważ wszystkie zadania 
organizacyjne i finansowe prowadzi MOPS. 
Radna Gabriela Micińska oznajmiła, iż chciałaby dowiedzieć się czegoś więcej nt. tworzenia 
oraz rozwoju systemu opieki na dzieckiem, w tym działania placówki wsparcia dziennego.  
Pani A. Kozłowska odpowiedziała, że placówką wsparcia dziennego może być świetlica 
środowiskowa z tym, że musi być to oddzielna jednostka organizacyjna powołana przez 
gminę.  
Pani A. Kozłowska dodała, że jest to nieobligatoryjne na dzień dzisiejszy, lecz stanie się  
w momencie, kiedy dzieci z rodziny skierowane zostaną wyrokiem sądu do placówki 
wsparcia dziennego.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, gdyby gmina stanęła przed zadaniem utworzenia placówki 
wsparcia dziennego, to czy na dzień dzisiejszy są na ten cel środki w budżecie. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że nie. 
Radna B. Szczygielska zadała pytanie, czy szkoła ma jakiś udział w wychowywaniu dzieci 
znajdujących się w trudnych sytuacjach.  
Pani A. Kozłowska odpowiedziała, że nie. 
Radna B. Szczygielska oznajmiła, iż uważa, że szkoła także powinna brać w tym udział. 
Pani A. Kozłowska poinformowała, że dotychczas powiat zajmował się tego typu zadaniami, 
lecz nowa ustawa nakładać będzie ten obowiązek na gminy. 



Radna G. Micińska zadała pytanie, czego dotyczy utworzenie rodziny wspierającej i jak to ma 
funkcjonować. 
Pani A. Kozłowska przekazała, iż rodzina wspierająca to rodzina, która pomaga rodzinie 
niewydolnej wychowawczo w wychowaniu dzieci. Rodziną taką może być sąsiad, członek 
rodziny albo znajomy. Z rodziną wspierającą zawiera się umowę cywilną nt. pokrywania 
kosztów pełnienia rodziny wspierającej dla rodziny przeżywającej trudności finansowe. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVII/80//2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie:  
zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zawidowie.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr XVII/80/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu  
 
 

f) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu      
   Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  
    szczegółowych warunków jego funkcjonowania,  

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie Pani Anna Kozłowska 
wyjaśniła, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek utworzenia 
zespołu interdyscyplinarnego. Ustawa zobowiązuje Radę Miejską do utworzenia takiego 
zespołu, który będzie pracował również z rodzinami dotkniętymi przemocą. 
Rada Miejska określa zasady i tryb powoływania zespołu. Przedstawiciele instytucji takich 
jak: jednostki organizacyjne, MOPS, oświata, policja, ośrodek zdrowia, organizacje 
pozarządowe muszą wytypować pracowników do pracy w zespole, który powołuje Burmistrz 
Miasta.  
Zespół interdyscyplinarny będzie funkcjonował w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zawidowie i jest nieodpłatny, natomiast całą organizację finansową, 
księgową i sprawy organizacyjne ma zapewnić MOPS ze środków budżetu gminy.  
Zespół będzie pracował przy danych wrażliwych, co wiąże się z zakupem szafy do 
przechowywania dokumentów posiadającej odpowiednie zabezpieczenia. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVII/81//2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: 
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr XVII/81/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu  
 

g) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa.  
 



Sekretarz Marcin Rogacki przekazał, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych 
Burmistrzowi Miasta trzeba przyznać dodatek specjalny, który zgodnie z § 6 ustawy wynosi 
od 20% do 40%. W roku 2011 dodatek specjalny wynosił 30%, stąd też wynika 
zaproponowany poziomo dodatku na rok 2012. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż nie rozumie, jak się to ma do trudnej sytuacji budżetu 
miasta.  
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że jest to dodatek za pracę, a praca była 
wykonywana i będzie wykonywana w dalszym ciągu. 
Stawkę 30% pozostawioną w związku z sugestią poprzedniej uchwały w tej sprawie.  
Radna Teresa Brud oznajmiła, iż w związku z faktem, że gmina jest w trudnej sytuacji 
finansowej będzie występowała z wnioskiem o 20% dodatku specjalnego.  
Radna M. Szkwarek oznajmiła, że w związku z nieobecnością Pana Burmistrza związaną  
z chorobą wypadałoby skrócić czas dodatku na poziomie 30% i poczekać na powrót 
Burmistrza do pracy i ponownie rozważyć tę kwestię. 
 
Radna M. Niedźwiecka zauważyła, iż ma rozumieć, że w tej kwestii chodzi o oszczędności,  
a nie o jakieś inne zastrzeżenia w stosunku do pracy Burmistrza. 
Radna oznajmiła, że można równie dobrze zacząć oszczędności od Rady Miejskiej  
i należałoby się zastanowić nad tym, czy diety radnych muszą być na takim poziomie przy tak 
okrojonym budżecie.  
Radna M. Niedźwiecka dodała, że oszczędnością byłoby także zmniejszenie diet radnych  
o 50%. 
Radna T. Brud oznajmiła, że nie ma na myśli pracy Pana Burmistrza, lecz chęć szukania 
oszczędności w budżecie miasta.  
Radna dodała, iż uważa, że warto poczekać na powrót Burmistrza, aby osobiście 
wypowiedział się w temacie. 
Sekretarz M. Rogacki przekazał, że zasiłek chorobowy jest wypłacany przez ZUS, więc jest 
to takze jakaś oszczędność dla budżetu. 
Sekretarz M. Rogacki oznajmił, iż jest zdania, że z decyzją należałoby poczekać na powrót 
Burmistrza. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy wiadomo, ile Burmistrz Miasta będzie przebywał na 
chorobowym. 
Sekretarz M. Rogacki odpowiedział, że nie wiadomo. 
Radna G. Micińska oznajmiła, iż jest zdania, że choremu nie dokłada się zmartwień i 
należałoby poczekać, lecz radni nie mają świadomości ile jeszcze będzie trwało zwolnienie. 
Radna M. Szkwarek zadała pytanie, czy można w każdej chwili wrócić do uchwały i zmienić 
wysokość dodatku. 
Mecenas Violetta Lemek odpowiedział, że można jedynie zmienić zapis na jaki okres ma 
zostać przyznany dodatek. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jakie jest wynagrodzenie brutto Pana Burmistrza. 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon wyjaśniła, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 18 marca 2009 r. wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta w Zawidowie 
wynosić może 12.100 zł brutto. Burmistrz posiada wynagrodzenie w wysokości 9.945 zł 
brutto, gdzie zasadnicze wynagrodzenie wynosi 5.200 zł, dodatek funkcyjny 1.650 zł, dodatek 
specjalny w wysokości 30% 2.055 zł, wysługa lat 20%-1.040 zł.  
 
Radna T. Brud zgłosiła poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie wprowadzić dodatek 
specjalny w wysokości 20%. 
 Przewodniczący A. Pilarski poddał ww. poprawkę pod głosowanie. 
 



Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-6, przeciw-7 wstrzymujących 
się -2/ - nie przyjęła ww. poprawki.  
 
Radna G. Micińska zgłosiła poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie zmienić zapis 
 w § 1- do dnia 31 marca 2011 r.  
Przewodniczący A. Pilarski poddał ww. poprawkę pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-8, przeciw-7 wstrzymujących 
się -0/ - przyjęła ww. poprawkę.  
 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVII/82//2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie:  
przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr XVII/82/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
        4. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna T. Brud zadała pytanie, czy zostały zakupione ławki. 
Zastępca Burmistrza Robert Łężny odpowiedział, że ławki zostały zakupione, lecz zostaną 
zamontowane w nowym roku. 
Radna T. Brud zadała pytanie, ile ławek zostanie zamontowanych w parku. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że trochę ławek zostanie zamontowanych na 
placu przy kościele, a trochę w parku. 
Radna B. Szczygielska oznajmiła, iż nie rozumie dlaczego na placu kościelnym i uważa, że 
powinny znaleźć się na terenie miasta, bo tam są potrzebne. 
Radna M. Szkwarek oznajmiła, że mieszkańcy miasta, a szczególnie ludzie starsi, proszą  
o zamontowanie ławek koło Przychodni Zdrowia.  
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, kto zajmuje się odśnieżaniem ulic na terenie miasta. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że do końca roku ulice odśnieża firma ze 
Zgorzelca, natomiast od nowego roku zajmować się tym będzie inna firma. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jak wygląda kwestia finansowa. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że oferta jest korzystniejsza niż w roku 
ubiegłym. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy firma będzie wzywana na telefon, czy też sama będzie 
podejmować decyzję odnośnie częstotliwości odśnieżania. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny wyjaśnił, że pracownik Urzędu Miejskiego będzie wzywał 
firmę w ciągu dnia, natomiast w nocy będzie to robił pracownik oczyszczalni.  
Radna G. Micińska oznajmiła, że jak wiadomo w Czechach na odśnieżanie ulic stosowane są 
środki chemiczne.  
Radna zadała pytanie, czy takie środki mogą być stosowane także w Polsce.   
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że tak, lecz jest to bardzo drogie. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy radni mogliby otrzymać protokoły z kontroli  
w jednostkach organizacyjnych  wraz z zaleceniami pokontrolnymi.  
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że radni otrzymają protokoły. 



 
Radna G. Micińska zadała pytanie, co jest powodem awarii oświetlenia ulic przy ul. Cichej  
i Mickiewicza. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że awarie były spowodowane silnym wiatrem. 
Radna T. Brud zadała pytanie, kto na terenie miasta ma obowiązek likwidowania „dzikich 
wysypisk”.  
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że gmina. 
Radna T. Brud zauważyła, iż warto by było robić kontrole w mieście, ponieważ co jakiś czas 
mieszkańcy miasta tworzą „dzikie wysypiska”. 
Radna poinformował, iż jedno takie wysypisko zostało utworzone pomiędzy blokami przy 
ulicy Broniewskiego, Zgorzeleckiej i  Skłodowskiej. 
Radna T. Brud oznajmiła, że należałoby zastanowić się nad zorganizowaniem selektywnej 
zbiórki i poinformować mieszkańców w skuteczny sposób, aby mieszkańcy nie musieli 
pozbywać się śmieci w ten sposób.  
Radny G. Drabko oznajmił, że zachowanie mieszkańców, którzy remontują mieszkania  
i pozbywają się resztek materiałów budowlanych i mebli w ten sposób powinno był zgłoszone 
policji, która egzekwowałaby to w odpowiedni sposób.  
Radna T. Brud oznajmiła, iż chciałaby wiedzieć, kiedy wysypiska zostaną usunięte z terenu 
miasta. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że gmina zajmie się tym tematem w nowym 
roku, ponieważ na dzień dzisiejszy brak jest środków w budżecie.  
 
Radna B. Szczygielska złożyła wniosek o treści: 
Wnioskuję, aby wszystkie jednostki organizacyjne Miasta złożyły do 31.03.2012 r. 
propozycje zmian organizacyjnych, które przyczynią się do zmniejszenia wydatków na 
funkcjonowanie tych jednostek od roku 2012. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -2/ - przyjęła ww. wniosek.  
 
Radny G. Drabko zadał pytanie, co się stanie w przypadki jeśli wydatki w jednostkach nie 
zmniejszą się, natomiast ulegną one zwiększenia. 
Radna B. Szczygielska oznajmiła, że zwiększenie wydatków musi być odpowiednio 
uzasadnione. 
 
      5. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący A. Pilarki poinformował, iż sprawy różne zostały omówione na bieżąco. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
19.30 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


