
Protokół nr XVIII/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 31 stycznia 2012 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 13 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XVIII Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni:  
Konrad Tkaczyk 
Dominik Tracz 
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 

  
1. Przyjęcie protokołów z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 16  

listopada 2011r. oraz XVI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2011 r.   
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami.  
4. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za rok 2011. 
5. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na 2012r.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
    Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar  
    Przemocy w Rodzinie na rok 2012, 
b) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2012 r., 
c) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na  
    rok 2012, 
d) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady  
    Miejskiej w Zawidowie na rok 2012, 
e) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej   
    działka nr ew. 14/11 o pow. 4,8332 ha. 
f) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej   
    działka nr ew. 739/2 w części niewydzielonej o pow.  2  ha. 
g) nadania nazwy ulicy, 
h) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  
    w gminie Zawidów na 2012 rok, 
i) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  
   z terenu Gminy Miejskiej Zawidów w latach 2009-2032”.       

      7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      8. Sprawy różne. 
 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski zwrócił się  
z zapytaniem, czy radni bądź Burmistrz wnoszą o dokonanie zmian w wyżej wymienionym 
porządku obrad. 



Sekretarz Miasta Marcin Rogacki w imieniu Burmistrza Miasta Zawidowa wniósł  
o wprowadzenie zmian do porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie „6” projektu 
uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Zawidów. 
 
Sekretarz Miasta M. Rogacki przypomniał, iż projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 
Komisji Stałych. 
 
O godzinie 16.05 do posiedzenia dołączyła radna Wiesława Marszał i radna Teresa Kozińska. 
Tym samym w posiedzeniu brało udział 15 radnych. 
 
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 poinformował, iż po zmianie porządek obrad przedstawia się 
następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 16  
listopada 2011r. oraz XVI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2011 r.   

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami.  
4. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za rok 2011. 
5. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na 2012r.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
    Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar  
    Przemocy w Rodzinie na rok 2012, 
b) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2012 r., 
c) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na  
    rok 2012, 
d) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady  
    Miejskiej w Zawidowie na rok 2012, 
e) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej   
    działka nr ew. 14/11 o pow. 4,8332 ha. 
f) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej   
    działka nr ew. 739/2 w części niewydzielonej o pow.  2  ha. 
g) nadania nazwy ulicy, 
h) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  
    w gminie Zawidów na 2012 rok, 
i) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  
    z terenu Gminy Miejskiej Zawidów w latach 2009-2032,  
j) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Zawidów.      

      7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      8. Sprawy różne. 
 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 16  
listopada 2011r. oraz XVI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2011 r.   

 



Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr XV z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 16 listopada 2011r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu nr XV z sesji Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 2011r. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. protokół. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr XVI z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 1 grudnia 2011r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu nr XVI z sesji Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2011r. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, 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.  
 

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami.  
 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski przedstawił sprawozdanie z działalności miedzysesyjnej 
 w okresie od 29 sierpnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. 
 
„ Z okresu po ostatniej Sesji, w której uczestniczyłem, to tylko dla ścisłości historycznej 
pragnę odnotować następujące fakty: 
- a mianowicie – XII Sesję nadzwyczajną, na której Państwo podjęliście Uchwałę wyrażającą 
zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Lubaniem,  
- podpisanie umowy z Sulikowem w zakresie darowizny na rzecz miasta działki w wielkości 
600 m², na której jest wieża ciśnień i zbiornik wyrównawczy. 
Potem byłem na urlopie w Bieszczadach, a następnie w szpitalu i sanatorium w Karpaczu,  
- odnotować wypada wybory do Sejmu i Senatu z 9 października 2011 r., do których  
w Zawidowie przystąpiło nieco ponad 47% uprawnionych do głosowania. . 
Chorowałem od 22 września 2011 r. do 10 stycznia 2012 r.  
Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym spośród Państwa radnych, którzy  
w czasie choroby interesowali się moim stanem i mnie odwiedzali. Szczególne zaś słowa 
podziękowania pragnę skierować do mego zastępcy, pani Skarbnik i pana Sekretarza, którzy 
solidnie podzielili władzę między siebie i wywiązali się z zadania w sposób wspaniały  
i godziwy. W mojej ocenie Wiceburmistrz miał okazję się sprawdzić i wywiązał się z tego 
bardzo dobrze. A, że Pańskie oko konia tuczy, dziękuję panu Przewodniczącemu Rady za to 
„pańskie oko” i to, że tak spokojnie przeprowadzili Państwo Miasto przez ten okres.  
A teraz już dalsze rutynowe sprawy: 

1. Podpisałem umowę z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o. Lubań  
i przypominam, że „miesięczny koszt wywozu odpadów obejmuje cenę 77,00 zł za 1 
m³ odpadów. Stwierdzam zaś na podstawie zapisów, że mieszkańcy stale podpisują 
umowy z tą instytucją. 



2. Zwróciłem się do wszystkich podległych mi jednostek, aby do końca lutego złożyły 
swoją propozycje zmian organizacyjno-oszczędnościowych. 

3. Działając wspólnie i w porozumieniu wyjaśniliśmy sobie wszystkie wątpliwości jakie 
stały na drodze do powstania klas sportowych na poziomie Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum. Nic nie wskazuje na to, aby miasto miało do tego dołożyć, a pożytek 
niewątpliwy.  

4. Pod przywództwem Prezydenta Lubina przystąpiliśmy do postępowania 
przetargowego na wybór dostawczy energii na 2012 rok dla odbiorców grupy 
zakupowej. Jesteśmy grupą składającą się z 32 powiatów i miast, które w stosunku 
rocznym zaoszczędzą 3.286.000 zł, a dla nas to ~ 64.000 zł tj ~ 20% w stosunku do 
rachunku z 2011 roku. Obejmuje to wszystkie te punkty za które płaci Urząd. 

5. W roku 2013 przystąpimy do ponownego, bardziej poszerzonego przetargu.  
To na razie tyle.” 

 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie sprawozdanie 
Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - przyjęła ww. sprawozdanie. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił 10 minutową przerwę.  
 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że na sali obecnych jest 
15 radnych. 
 
W ramach przysługujących kompetencji Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski zmienił 
kolejność realizacji porządku obrad.  
 
      8. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oświadczył, iż na sesji pojawili się Pan Franciszek Haber – 
Prezes Zrzeszenia LZS Powiatu Zgorzeleckiego, Pan Bogdan Dworakowski – Zastępca 
Prezesa ds. finansowych Zarządu Zgorzeleckiego klubu boskerskiego, pan Kamil Wiśniewski, 
a także pan Robert Wochna – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Zawidowie. 
Przewodniczący A. Pilarski zwrócił się do Kamila Wiśniewskiego w swoim imieniu, 
Burmistrza Miasta Józefa Sontowskiego, radnych Rady Miejskiej w Zawidowie oraz 
samorządu miejskiego: 
„Drodzy Państwo, szanowni Radni. 
Dobrym zwyczajem samorządu jest nagradzanie młodych i zdolnych mieszkańców, którzy 
nastawieni są na samokształcenie i nie boją się prawdziwego wysiłku w drodze po sukces. To 
oni dostarczają nam powodów do dumy i wzruszeń sięgając po medale na turniejach i 
mistrzostwach. Takie postawy należy wspierać, promować i nagradzać.  
Nieprzypadkowa jest więc na dzisiejszej sesji obecność Kamila Wiśniewskiego, 
utytułowanego pięściarza ze Zgorzeleckiego Klubu Bokserskiego, V-Mistrza Polski 
Młodzików z 2009 roku, laureata mistrzostw ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Kamilu, dumni z Twoich osiągnięć sportowych, a także związków z naszym miastem 
przyznajemy Ci nagrodę rzeczową, jako wyraz uznania za promocję miasta na arenie 
ogólnopolskiej i godny przykład naśladowania dla młodzieży z lokalnego środowiska. 
Życzymy Ci wytrwałości, satysfakcji z osiągniętych wyników, umiejętności motywowania 
samego siebie, wsparcia bliskich i warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi.” 



Przewodniczący Rady A. Pilarski złożył życzenia Kamilowi Wiśniewskiemu w imieniu 
Burmistrza Miasta Józefa Sontowskiego, swoim, Rady Miejskiej w Zawidowie oraz całego 
samorządu. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej A. Pilarskim 
wręczyli Kamilowi Wiśniewskiemu podarunek w postaci dresu sportowego i torby sportowej. 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski zwrócił się do pana Bogdana Dworakowskiego: 
„W imieniu swoim, samorządu miasta Zawidów pragniemy podziękować Panu, członkom 
Zarządu i kadrze trenerskiej za wysiłek i wielką pracę włożoną w rozwój sportowy młodzieży 
zrzeszonej w Zgorzeleckim Klubie Bokserskim. Szczególnie bliska jest nam osoba Kamila 
Wiśniewskiego, mieszkańca Zawidowa i wychowanka klubu.  
Sukces Kamila na arenie ogólnopolskiej, samorządowej i międzynarodowej są dla samorządu 
miasta powodem do dumy i wspaniałą promocją prestiżowej konkurencji w lokalnym 
środowisku.  
Dziękujemy Panu za osobistą troskę w rozwój sportowy naszego pięściarza, dbałość o należne 
gratyfikacje i przedsiębiorcze sprawowanie pieczy nad finansowym filarem klubu.” 
 
Burmistrz J. Sontowski wraz z Przewodniczącym A. Pilarski podziękował także Prezesowi 
Zarządu Ryszardowi Kamińskiemu. 
Kamil Wiśniewski podziękował Burmistrzowi Miasta, Przewodniczącemu Rady, radnemu 
Adamowi Żukowi oraz Radnym Rady Miejskiej za wręczone nagrody. Złożył również 
wyrazy podziękowania skierowane do trenera za wytrwałość i czuwanie podczas treningów. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał głos Panu Franciszkowi Haberowi, Przewodniczącemu 
Zrzeszenia LZS Powiatu Zgorzeleckiego. 
 
Pan Franciszek Haber oznajmił, iż Zrzeszenie LZS Powiatu Zgorzeleckiego, którego jest 
Przewodniczącym organizuje program pn. „Sport dla wszystkich”. 
Program obejmuje wszystkich, także dzieci, młodzież oraz osoby niepełnosprawne. 
Dotyczy to realizacji kalendarza imprez kolejnych igrzysk LZS i mieszkańców wsi  
w dyscyplinach sportowych takich jak: 
- piłka halowa - dzieci i młodzież,  
- biegi przełajowe wiosenne,  
- szachy drużynowe i indywidualne,  
- cykliczne imprezy dla dziewcząt i chłopców – piłka nożna,  
- tenis stołowy,  
- lekkoatletyka,  
- puchar lata,  
- biegi przełajowe jesienne,  
- piłka siatkowa,  
- piłka koszykowa,  
- turniej dla samorządowców i działaczy LZS. 
 
Pan Franciszek Haber przekazał, iż Zarząd LZS chciałby uhonorować odznaczeniem 
sportowym niektórych działaczy i są nimi pan Robert Wochna i pani Małgorzata 
Niedźwiecka. 
Pan F. Haber wraz z Burmistrzem J. Sontowskim wręczył odznaczenia pani Małgorzacie 
Niedźwieckiej i panu Robertowi Wochnie. 
Pan Robert Wochna podziękował za wyróżnienie i oznajmił, iż cieszy się, że dzieci  
i młodzież uczestniczą w różnych sportowych grach i zabawach. 
Pani Małgorzata Niedźwiecka podziękowała za odznaczenie. 



Pani M. Niedźwiecka podziękowała także Panu Przewodniczącemu za to, że dostrzega prace 
w-fistów i ma nadzieje, że dzieci będą osiągały coraz lepsze wyniki. 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił Kamila Wiśniewskiego o przedstawienie swoich 
osiągnięć w sporcie i zmagań z tym związanych. 
Kamil Wiśniewski oznajmił, że bierze udział w treningach 5 razy w tygodniu, ponadto 
uczęszcza do technikum. Za miesiąc będą miały miejsce Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Juniorów, w których będzie brał udział. 
Radna Teresa Kozińska zadała pytanie skierowane do Kamila Wiśniewskiego, w jakiej 
kategorii wagowej walczy. 
Kamil Wiśniewski odpowiedział, że boksował w wadzę ciężkiej, lecz po zgubieniu paru 
kilogramów boksuje w wadze lekkiej. 
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, czy pojawiają się sponsorzy, którzy pomagają 
finansowo Kamilowi.  
Pan Dworakowski odpowiedział, że klub podlega pod Urząd Miasta w Zgorzelcu, ponadto 
pojawiają się sponsorzy różnych firm.  
Radny Dominik Tracz zadał pytanie, ile walk ma za sobą Kamil. 
Kamil Wiśniewski odpowiedział, że 21 walk, z tego 17 wygranych.    
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że na sali obecnych jest 
15 radnych. 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił panią Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  
o przedstawienie tematu dotyczącego klas sportowych. 
Pani Barbara Mędrek – Rutowicz przekazała, iż Dyrektor Zespołu Szkół w Zawidowie Pani 
Mariola Żurawińska wystąpiła do Burmistrza Miasta o wyrażenie zgody na rekrutacje do klas 
4-ej szkoły podstawowej i 1-ej gimnazjalnej, więc mowa tu o utworzeniu klas sportowych na 
dwóch poziomach edukacyjnych w Zespole Szkół.  
Pani Barbara Mędrek – Rutowicz wyjaśniła, że zaplecze sportowe, jak również kwalifikacje 
nauczycieli są bardzo dobre i pozwoli na utworzenie klas o profilu lekkoatletycznym. Aby 
utworzyć klasę sportową w oddziale musi być co najmniej 20 uczniów. W klasie sportowej 
jest co najmniej 10 godzin wychowania fizycznego.  
Pani B. Mędrek – Rutowicz wyjaśniła, że jeśli uda się utworzyć klasy sportowe, to w danym 
roku budżetowym gmina będzie musiała wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej  
o zwiększenie subwencji z tytułu dodatkowych zadań, czyli utworzenia klas sportowych. 
Pani B. Mędrek – Rutowicz oznajmiła, że subwencja na klasę sportową przy 20 uczniach 
wynosi 166.256,70 zł, a wydatki na utrzymanie na klas sportowych wyniosą 130.000,00 zł, 
więc 36.000,00 zł pozostaje na wydatki rzeczowe. 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, jak będzie wyglądała rekrutacja do klas sportowych. 
Pani B. Mędrek – Rutowicz odpowiedziała, że po wyrażeniu zgody przez Burmistrza Miasta 
regulamin rekrutacji określi Dyrektor Zespołu Szkół. Elementem rekrutacji będą na pewno 
egzaminy sprawnościowe i badania lekarskie. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy były przeprowadzane rozmowy  
z rodzicami w tym temacie. 
Pani B. Mędrek – Rutowicz odpowiedziała, że Pani Dyrektor Zespołu Szkół przeprowadzała 
rozmowy z rodzicami, lecz w ramach procesu rekrutacji takie rozmowy będą w dalszym ciągu 
przeprowadzane. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, ile godzin w-fu będzie w klasach sportowych.  
Pani B. Mędrek – Rutowicz odpowiedziała, że w takiej klasie wychowania fizycznego będzie 
o 6 godzin więcej, czyli 10 godzin tygodniowo. 



Radna B. Szczygielska oznajmiła, że nie rozumie dlaczego tak ważny temat omawiany jest  
w sprawach różnych.  
Przewodniczący A. Pilarski odpowiedział, że w sprawach różnych omawiane są różnego typu 
tematy i nie rozumie dlaczego miałby blokować takie sprawy.  
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, czy klasy sportowe będą funkcjonować w latach 
przyszłych. 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski odpowiedział, że liczy na pozytywny oddźwięk wśród 
rodziców i korzyści dla młodzieży. Jeśli wszystko będzie dobrze funkcjonowało, to klasy 
sportowe będą kontynuowane. 
Radny Konrad Tkaczyk zadał pytanie, czy były brane pod uwagę inne profile oprócz profilu 
lekkoatletycznego. 
Pani Barbara Mędrek – Rutowicz odpowiedziała, że profil lekkoatletyczny został 
zaproponowany przez Dyrektora Zespołu Szkół patrząc na możliwości uczniów w tym 
profilu.  
Radna Małgorzata Niedźwiecka oznajmiła, że kierowano się także uprawnieniami 
instruktorskimi w lekkoatletyce, które posiadają wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego 
w Zespole Szkół. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż klasy sportowe tworzone są dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych i wątpi w to, aby takie klasy były kontynuowane, ponieważ pojawi się w końcu 
rok, w którym brak będzie takich uczniów. 
Radna B. Szczygielska zauważyła, że skoro tworzenie klas sportowych jest atrakcyjne  
i uzasadnione ekonomicznie, to dlaczego gmina Zgorzelec nie utworzyła takiej klasy. 
Pani B. Mędrek – Rutowicz odpowiedziała, że ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, 
ponieważ takie decyzje podejmują organy prowadzące danych szkół. 
Pani B. Mędrek – Rutowicz dodała, iż Zespół Szkół w Zawidowie ma dobrą bazę sportową  
i możliwości, a nie każda gmina posiada nowoczesną salę gimnastyczną. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy brana była pod uwagę możliwość utworzenia klasy  
o innym profilu, nie tylko sportowym. 
Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, że na takie klasy gmina musiałaby dołożyć pieniądze  
z budżetu miasta bez dotacji z budżetu państwa.  
Przewodniczący A. Pilarski podziękował pani Barbarze Mędrek – Rutowicz za zreferowanie 
tematu i obecność na sesji.  
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że na sali obecnych jest 
15 radnych. 
Radna G. Micińska oznajmiła, iż można by było zwrócić się do Dyrektora Ośrodka Kultury  
o zorganizowanie wystawy przedstawiającej prace pana śp. Franiczka Pietruszkiewicza, lecz 
najpierw trzeba dotrzeć do ludzi, którzy takie prace posiadają i będą w stanie je wypożyczyć. 
Radna Maria Szkwarek oznajmiła, że dotarła do osoby, która wskazała rodzinę posiadającą 
prace pana śp. Franciszka Pietraszkiewicza. Rodzina ta wyraziła chęć wypożyczenia prac. 
Radny Konrad Tkaczyk poinformował, że rozmawiał na ten temat z Dyrektorem Ośrodka 
Kultury i wyraził on chęć zorganizowania takiej wystawy.  
 

4. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za rok 2011. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, że sprawozdania Komisji Stałych Rady Miejskiej  
w Zawidowie złożone zostały do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
  
 



5. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na 2012r.  
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
    Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar  
    Przemocy w Rodzinie na rok 2012, 

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych. 
 
Przewodniczący A. Pilarski zgłosił poprawkę do załącznika projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 
2012, a mianowicie w rozdziale V „Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji 
Rozwiązywani Problemów Alkoholowych w Zawidowie” w punkcie 1. Sekretarzowi Komisji 
za wykonanie obowiązków wynikających z zadań komisji przysługuje miesięczne 
wynagrodzenie w wysokości 50% minimalnego każdorazowo aktualnego wynagrodzenia za 
pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej” aby 
wynagrodzenie w wysokości 50% zwiększyć na 60%. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał poprawkę pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-4, przeciw-5, wstrzymujących 
się- 6, nie przyjęła ww. poprawki. 

Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVIII/83/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie: 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 
2012. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XVIII/83/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

b) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2012 r., 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został przedstawiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVIII/84/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie:  
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2012 r. 
 



Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XVIII/84/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

c) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na  
    rok 2012, 
 

Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, że plany pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 
rok 2012 zostały przedstawione na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska odczytała plan pracy 
Komisji Budżetu i Finansów na rok 2012. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVIII/85/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie:  
zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2012. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XVIII/85/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

d) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady  
    Miejskiej w Zawidowie na rok 2012, 

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Teresa Brud odczytała plan pracy komisji 
rewizyjnej na rok 2012. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVIII/86/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie:  
zatwierdzenia planu pracy, w tym planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Zawidowie na rok 2012. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XVIII/86/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

e) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej   
    działka nr ew. 14/11 o pow. 4,8332 ha. 

 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały dotyczy działki nr Ew. 14/11. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVIII/87/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie:  
wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej działka nr ew. 
14/11 o pow. 4,8332 ha. 
 



Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XVIII/87/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

f) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej   
    działka nr ew. 739/2 w części niewydzielonej o pow.  2  ha. 

 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały dotyczy działki nr ew. 739/2 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVIII/88/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie:  
wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej działka nr ew. 
739/2 w części niewydzielonej o pow.  2  ha. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XVIII/88/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu 
 

g) nadania nazwy ulicy, 
 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski przekazał, iż nadawanie nazw ulicom na ogół wyzwala 
olbrzymie dyskusje i animozje. W dużych miastach dyskusje nt. nazw ulicy ciągną się 
miesiącami, a w Zawidowie wystarczy, aby jeden z mieszkańców złożył wniosek o nadanie 
nazwy ulicy Bukowej. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski oznajmił, iż był osobiście na tej ulicy i o dziwo nie rośnie tam 
i nigdy nie rósł żaden buk. 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki wyjaśnił, że osoba, która złożyła wniosek chciałaby 
zakończyć budowę domu przy ww. ulicy i aby móc nadać numer domu trzeba nazwać ulicę.  
Radna G. Micińska oznajmiła, że radni wiele razy przychylali się do propozycji mieszkańców 
miasta w sprawie nadawania nazw ulicom i nie rozumie dlaczego teraz miałoby być inaczej.  
Radna Maria Szkwarek złożyła wniosek o usunięcie projektu uchwały z porządku obrad  
w całości i przedyskutowanie tego tematu w innym terminie. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie wniosek złożony przez radną  
M. Szkwarek. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-2, przeciw-13, wstrzymujących 
się -0/ - nie przyjęła ww. wniosku. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVIII/89/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie:  
nadania nazwy ulicy. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -3/ - podjęła uchwałę nr XVIII/89/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu 
 



h) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  
    w gminie Zawidów na 2012 rok. 

 
Radny Adam Żuk zadał pytanie, czy pracownicy społecznie użyteczni zajmują się również 
odśnieżaniem ulic. 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki odpowiedział, że w zależności od panujących warunków 
atmosferycznych, ponieważ pracownicy interwencyjni pracują od marca do grudnia. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVIII/90/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie:  
planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Zawidów na 
2012 rok. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XVIII/90/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu 
 
           i) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  
                 z terenu Gminy Miejskiej Zawidów w latach 2009-2032.   
 
Radna B. Szczygielska zadała pytanie, co to będzie za program skoro nie idą za tym środki na 
realizację zadań zawartych w programie. 
Sekretarz M. Rogacki wyjaśnił, iż jak już wspomniał pan dr Jacek Kurzawa, program 
zobowiązuje Urząd do przedstawienia corocznego sprawozdania z wykonania „Programu 
usuwania azbestu”. Kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwały w sprawie sposobu 
sfinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest . 
     
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVIII/91/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie:  
przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Miejskiej Zawidów w latach 2009-2032.  
  
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XVIII/91/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu 
 

j) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Zawidów 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został przedstawiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVIII/92/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie:  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XVIII/92/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 



 
 
      7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Maria Szkwarek zadała pytanie, czy gmina ma jakiś wpływ na zabezpieczenie 
przychodni zdrowia przed kolejnymi włamaniami i kradzieżami.  
Burmistrz Miasta Józef Sontowski poinformował, iż rozmawiał z Dyrektorką SP ZOZ Panią 
Zofią Barczyk, która przekazała, iż straty spowodowane włamaniami i kradzieżami są zbyt 
duże. Pani Zofia Barczyk zwróciła się o wyznaczenie nowej lokalizacji na siedzibę Ośrodka 
Zdrowia.  
Burmistrz J. Sontowski oznajmił, że złożył Pani Zofii Barczyk trzy propozycje lokalizacji, 
lecz na dzień dzisiejszy nie podjęto jeszcze żadnych decyzji.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, jakie jest prawo własności budynku i gruntu,  
w którym obecnie funkcjonuje Ośrodek Zdrowia. 
Radna Teresa Brud odpowiedziała, że budynek należy do SP ZOZ. 
Radny Dominik Tracz poprosił, aby przy pracach społecznie użytecznych wziąć pod uwagę 
ulicę Ostróżno posiadającą nowy most, oczyścić ulicę i przyciąć krzaki. 
Burmistrz J. Sontowski wyjaśnił, że pracownicy społecznie użyteczni  będą podlegali pod 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie, lecz dyspozycje zostaną wydane.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, jak wygląda organizacja zajęć 
popołudniowych na hali sportowej. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki wyjaśnił, że w czasie kiedy nie ma zajęć na sali kluczami 
dysponują panie sprzątające.  
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż koncepcja była taka, aby salą zajmowała się osoba 
odpowiedzialna za nią, tymczasem wygląda to inaczej. 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że podczas piastowania stanowiska przez pana Konrada 
Tkaczyka nie było takich problemów.  
Burmistrz Miasta J. Sontowski wyjaśnił, że regulamin nie jest jeszcze ukończony i na 
rozstrzygnięcie tego problemu trzeba będzie trochę poczekać. 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o przygotowanie symulacji finansowej tworzenia klas 
sportowych z prolongatą Skarbnika i głównej księgowej Zespołu Szkół.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, dlaczego w czasie ferii zimowych hala sportowa nie była 
dostępna dla mieszkańców Zawidowa.  
Sekretarz M. Rogacki wyjaśnił, że nikt z mieszkańców oprócz klubu sportowego „Piast” nie 
zwrócił się do Urzędu o udostępnienie hali sportowej.  
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Sportu pani Małgorzata Niedźwiecka 
wraz z członkami komisji przekazała Panu Burmistrzowi Miasta Józefowi Sontowskiemu i 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Andrzejowi Pilarskiemu fotografię wylicytowaną na 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
19.30 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


