
Protokół nr XXV/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 28 czerwca  2012 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. 
Obecnie Rada składa się z 14 radnych, a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 12 
radnych. Stwierdził prawomocność obrad i otworzył XXV Sesję Rady Miejskiej  
w Zawidowie.  
Sesja została zwołana na wniosek Pełniącego funkcję Burmistrza Miasta pana Marcina 
Rogackiego.  
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 
 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na § 7 ust.  3,  § 10 i § 15  
    załącznika do uchwały nr XXI/100/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
   4 kwietnia 2012r.  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej  
   instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Zawidowie. 

2. Sprawy różne. 
 
 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski zwrócił się  
z zapytaniem, czy radni bądź Pełniący funkcję Burmistrza wnoszą o dokonanie zmian  
w wyżej wymienionym porządku obrad. 
Wniosków nie złożono. 
 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na § 7 ust.  3,  § 10 i § 15  
    załącznika do uchwały nr XXI/100/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
   4 kwietnia 2012r.  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej  
   instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Zawidowie. 

 
 
Mecenas Violetta Lemek przekazała, iż Wojewoda dolnośląski zaskarżył uchwałę dotyczącą 
zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury  
w Zawidowie. Skarga wpłynęła do Urzędu Miejskiego 1 czerwca 2012 r.  
Organ zaskarżył § 7 ust.  3,  § 10 i § 15   załącznika do uchwały. Paragrafy dotyczą biblioteki.  
Wojewoda oparł swoją skargę głównie o art. 13 ust. 7 ustawy o bibliotekach, który wszedł  
w życie 31 grudnia 2001 r. Organ nadzoru jest zdania, że w związku z przepisami biblioteka 
nie może być częścią składową instytucji kultury, lecz powinna stanowić samodzielną 
instytucję kultury. Uzasadnienie oparte jest między innymi o możliwości pozyskiwania 
środków na ten cel. 



Stanowisko to nie jest jednolite w orzecznictwie sądów administracyjnym, ponieważ przepisy 
z 2001 roku nie regulują stanu prawnego instytucji przed momentem wydania nowych 
przepisów.  
 
Pytań nie zadano.  
 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy  
 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że na sali obecnych jest 
12 radnych. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXV/114/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie: odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na § 7 ust.  3,  § 10 i § 15 
załącznika do uchwały nr XXI/100/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 4 kwietnia 2012r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Ośrodka 
Kultury w Zawidowie. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXV/114/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 

2. Sprawy różne. 
 
Radny Grzegorz Drabko zauważył, iż chciałby zwrócić uwagę na problem, który dotyczy 
rodziców dzieci klasy tzw. „0”, które będą uczęszczały do szkoły. 
Radny G Drabko oznajmił, iż jest po rozmowie z rodzicami, którzy mają obawy co do 
wysłania dzieci do klasy „0” umieszczonej w Zespole Szkół. Na zebraniu z władzami szkoły  
i organem prowadzącym rodzice tych dzieci sygnalizowali obawy co do wysłania dzieci do 
szkoły.  
Rodzice postulowali o rozwiązanie takich kwestii jak: 
- świetlica dla dzieci, 
- wyżywienie, które dotychczas zapewniało Przedszkole Publiczne w Zawidowie,  
- możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć z języka obcego,  
- zorganizowanie izby lekcyjnej i jej wyposażenie.  
Radny G. Drabko zauważył, iż jest koniec czerwca i tak naprawdę rodzice nie posiadają 
żadnej wiedzy odnośnie ww. kwestii. Odbyło się zebranie dla rodziców, lecz na spotkaniu nie 
była obecna się Dyrektor Zespołu Szkól pani Mariola Żurawińska i rozmowy zostały 
przeprowadzone z wychowawczynią klasy, która nie znała takich szczegółów. 
Radny G. Drabko zadał pytanie, czy znane są jakieś konkrety w tej sprawie.  
Pełniący funkcję Burmistrza Miasta Marcin Rogacki wyjaśnił, że w marcu pracownicy jak  
i radni spotkali się z rodzicami klas „0”, w celu przekonania rodziców, aby wysłali dzieci do 



klas „1”.  Wysłanie dzieci do klasy „1” rozwiązałoby szereg problemów. Jeśli chodzi o klasę, 
to jest w trakcie przygotowywania, lecz więcej informacji uzyska od pani dyrektor po 3 lipca.  
Pełniący funkcję Burmistrza Miasta M. Rogacki przekazał, iż kwestia wyżywienia jest 
zadaniem rodziców, natomiast świetlica dla dzieci z klas „0” będzie funkcjonowała.  
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Barbara Mędrek – Rutowicz oznajmiła, iż w marcu 
organ prowadzący wraz z dyrektorką spotkali się z rodzicami, aby przekonać rodziców dzieci  
6-letnich na klasę „1”. W roku ubiegłym rodzice klasy „0” odstąpili od wyżywienia dla 
dzieci, dlatego też nie zostało to zorganizowane. Jeśli rodzice wyrażą chęć na wyżywienie 
zostanie im udzielona pomoc przy zorganizowaniu odpowiedniego cateringu.  
Pani B. Mędrek – Rutowicz wyjaśniła, iż jak wiadomo w Przedszkolu Publicznym  
w Zawidowie dzieci miałyby zapewnione wszystko, lecz gdyby klasy „0” zostały tam 
umieszczone zabrakłoby miejsc dla dzieci 3-letnich, które także mają prawo do wychowania 
przedszkolnego.    
Jeśli chodzi o oddział przedszkolny, to organ prowadzący ma zapewnić 5 godzin bezpłatnej 
nauki, pozostałe zajęcia pozalekcyjne są dodatkowo płatne. Uchwała Rady Miejskiej  
w Zawidowie z 2011 r. określa opłaty za świadczenia Przedszkola Publicznego w Zawidowie, 
lecz nie określa opłat za dodatkowe zajęcia w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół  
w Zawidowie. Ramowy program nauczania przewiduje 5 godzin, natomiast poza tymi 
godzinami jest możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej. Jeśli chodzi o język obcy, to 
szkoła nie jest w stanie tego zorganizować, ponieważ organ prowadzący ma obowiązek 
zapewnienia 5 godzin nauczania, więc dodatkowe zajęcia nie wchodzą w rachubę, ponieważ 
korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. 
 
Radny G. Drabko zauważył, ze rodzice decydują, czy wysłać 6-letnie dziecko do klasy „0”, 
czy klasy „1” i uszanować ich wybór.  Zrozumiałe jest, że dla organu prowadzącego są to 
większe koszty, lecz problemy można rozwiązać rozmawiając z rodzicami, ponieważ zawsze 
można dogadać się w pewien sposób, tym bardziej, że rodzice są chętni do współpracy. 
Pani B. Mędrek – Rutowicz poinformowała, iż jeśli chodzi o kwestie wyżywienia, to zostanie 
zorganizowane spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi usługi gastronomiczne zarówno 
ze Zgorzelca jak i z Zawidowa.. Pozostaje problem dowozu żywności, ponieważ nie 
wszystkie firmy świadczą takie usługi, lecz wszystko jest kwestią uzgodnień. 
Radny G. Drabko oznajmił, iż jest koniec czerwca, a rodzice nic nie wiedzą w temacie 
organizacji klas „0”. 
Radny G. Drabko przekazał, iż rozumie, że pytania powinny być kierowane do pani Dyrektor 
Zespołu Szkół. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie skierowane do Dyrektor Przedszkola Publicznego 
pani Wiesławy Młynek, jakie było w przedszkolu zainteresowanie wyżywieniem dzieci  
z klasy „0”. 
Dyrektor Przedszkola Publicznego W. Młynek odpowiedziała, że wszystkie dzieci korzystały 
z wyżywienia. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jak wyglądało zainteresowanie j. angielskim. 
Pani W. Młynek odpowiedziała, że wszystkie dzieci, które pójdą od września do klasy „0” 
uczęszczały przez 3 lata na j. angielski, a koszty pokrywali rodzice. 
 
Radna Małgorzata Niedźwiecka zauważyła, iż w obecnych czasach rodzice mają duży wpływ 
na wychowanie i wykształcenie swoich dzieci i należy zdać sobie sprawę, że jeśli oświata  
w mieście nie będzie atrakcyjna rodzice zaczną zabierać dzieci do innych jednostek. Dlatego 
też trzeba dołożyć starań, aby zajęcia dodatkowe dla dzieci zostały zorganizowane, ponieważ 
tego oczekują rodzice. Rodzice nie żądają zajęć darmowych, lecz pragną za nie płacić, więc 
nie należy przychylić się do ich próśb. 



Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż jest zdania, że szkoła w Zawidowie powinna 
stworzyć atrakcyjną ofertę, ponieważ nie dość, że dzieci jest coraz mniej, to rodzice często 
wolą wybierać inne szkoły, które posiadają ciekawszą ofertę edukacyjną. 
 
Radna B. Szczygielska podziękowała Dyrektorowi Ośrodka Kultury panu P. Kamińskiemu 
oraz radnemu Konradowi Tkaczykowi za zorganizowanie „strefy kibica” w Ośrodku Kultury, 
co zostało bardzo pozytywnie odebrane przez mieszkańców miasta. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jaka jest oferta wakacyjna Ośrodka Kultury.  
Pan P. Kamiński odpowiedział, że OK będzie prowadził zajęcia na „orliku” jak i w Ośrodku, 
które będą trwały od 10.00 do 14.00. Organizowane będą: wakacyjna akademia piłkarska 
orlika dla najmłodszych, tenis stołowy, gry na X-box, siatkówka plażowa, wycieczki 
rowerowe, turnieje piłki nożnej, rajd rowerowy, badminton, ognisko.  
W Ośrodku Kultury  odbędą się: ceramika i  glinolepienie, konkursy plastyczne, warsztaty 
plastyczne w plenerze, warsztaty teatralne i projekcje filmów.  
Pan P. Kamiński oznajmił, iż miał w planach zorganizowanie imprezy pn „Dni Zawidowa” w 
dniach 30 czerwca – 1 lipca, lecz ze względu na wybory przedterminowe musiał zrezygnować 
z planów. Być może uda się zorganizowanie „pożegnania wakacji”. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy w razie brzydkiej pogody będą się odbywały zajęcia 
na orliku.  
Pan P. Kamiński odpowiedział, że niektóre zajęcia mogą odbywać się na Sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury. Sala sportowa przy Zespole Szkól jest w lipcu nieczynna, lecz w sierpniu 
Ośrodek Kultury będzie mógł czasem skorzystać z niej w pewnych sytuacjach. 
Radny G. Drabko zauważył, że należałoby zastanowić się nad możliwością funkcjonowania 
sali sportowej i udostępniania jej mieszkańcom nawet w dni wolne. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
17.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


