
                                                       Protokół nr XXXVIII/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 23 maja 2013 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 15 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni:  
Teresa Brud,  
Adam Żuk. 
 
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 XXXVII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
25 kwietnia 2013 r. 

2. Wręczenie statuetki dla Honorowego Obywatela Miasta Zawidów Pana Stanisława 
Żuka. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Zawidów za 

2012 r.  
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013, 
2) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa.  

      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 usunięcie 
z porządku obrad punktu „5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami: 
w związku z nieobecnością Burmistrza na sesji.    
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę.  
 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 protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
25 kwietnia 2013 r. 



2. Wręczenie statuetki dla Honorowego Obywatela Miasta Zawidów Pana Stanisława 
Żuka. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Zawidów za 

2012 r.  
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013, 
2) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa.  

        6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
        7. Sprawy różne. 
 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski w ramach posiadanych kompetencji przekazał, iż  
w pierwszej kolejności zostanie zrealizowany punkt 2. Wręczenie statuetki Honorowego 
Obywatela Miasta Zawidów Pana Stanisława Żuka.  
 

1. Wręczenie statuetki dla Honorowego Obywatela Miasta Zawidów Pana Stanisława 
Żuka. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, ż w dniu 21 marca 2013 r. Rada Miejska nadała 
Panu Stanisławowi Żukowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zawidów.  
„Godność Honorowego Obywatela została przyznana w dowód wdzięczności za współpracę  
z samorządem miasta, dbałość o stabilizację zawodową mieszkańców Zawidowa i powiatu 
zgorzeleckiego, oraz aktywne budowanie samorządności na mapie politycznej Dolnego 
Śląska.  
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zawidów jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym 
przez Radę Miejską. W ten niecodzienny sposób Rada Miejska nagradza obraz życia ludzi, 
którzy w sposób szczególny wpisali się w pamięć mieszkańców Zawidowa. W ten sposób 
również miasto szczyci się swoimi związkami z niezwykłymi obywatelami. 
Formuła i tradycja wręczenia statuetki nakazuje w tym miejscu przybliżyć Państwu sylwetkę 
Honorowego Obywatela Miasta.  
Stanisław Żuk urodził się 1 października 1954 roku w województwie warmińsko-mazurskim. 
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z wykształcenia inżynier górnictwa. 
Z Zawidowem związany od 1968 roku. W bogatyńskiej Kopalni Węgla Brunatnego przeszedł 
niemal wszystkie szczeble wtajemniczenia zawodowego - od stanowiska elektromontera, 
poprzez sztygara oddziałowego, zastępcę zawiadowcy kopalni, aż po dyrektora 
przedsiębiorstwa, wydobywającego „czarne złoto”. Obok szefowania olbrzymiej załodze 
Kopalni Węgla Brunatnego Stanisław Żuk uczestniczył także aktywnie w życiu lokalnego 
samorządu. Reprezentował sprawy mieszkańców Zawidowa pełniąc rolę 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, zabiegał o dobrze pojęty interes dolnoślązaków, 
pełniąc funkcję radnego w sejmiku wojewódzkim. Trzykrotnie mieszkańcy powiatu 
powierzyli mu także mandat radnego powiatu, a radni z ufnością wybrali przewodniczącym 
Rady Powiatu zgorzeleckiego. 
Pod skrzydłami Stanisława Żuka turoszowska Kopalnia stała się liczącym przedsiębiorstwem 
w regionie i na mapie kraju. Każdy kolejny rok działalności był świadectwem jej  
dynamicznego rozwoju i technologicznego postępu. Przedsiębiorstwo doskonale poradziło 
sobie nawet w trudnym momencie restrukturyzacji i konsolidacji Polskiej Grupy 
Energetycznej. Podpisane umowy i porozumienia, nad którymi pieczę trzymała pewna ręka 
Dyrektora, zapewniły załodze Kopalni gwarancję zatrudnienia i wynagrodzenia. Załoga 



Kopalni, wśród której jest przecież wielu mieszkańców Zawidowa, mogła spokojnie 
pracować nie wybiegając z obawą w przyszłość.  
Po wielu latach funkcjonowania Kopalni Turów nie mam wątpliwości, że wszystkie dziedziny 
życia społeczno-gospodarczego, kulturalnego i sportowego całego regionu dynamizowane 
były dzięki rozwojowi oraz udziałowi finansowemu Kopalni, a tym samym przychylności  
naszego inżyniera z samorządowym zacięciem. Pieniądze te aktywizowały i aktywizują nadal 
rozwój gospodarczy regionu oraz bogacą społeczeństwo.  
Polityka społeczna prowadzona przez szefa Kopalni wspierała także i wspiera społeczność 
poprzez przekazywanie środków pieniężnych na lokalne wystawy i koncerty. Podejmuje także 
działania mające na celu krzewienie sportu i rekreacji – sponsoruje lokalne drużyny i imprezy 
sportowe.  
Parę miesięcy temu Stanisław Żuk otrzymał od rady nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka 
propozycję zostania wiceprezesem tego koncernu zatrudniającego ponad 22 tys. osób w kraju. 
Życzymy więc naszemu honorowemu obywatelowi kolejnych sukcesów i wyzwań 
zawodowych, ludzkiej życzliwości i dobrej pamięci zawidowian. 
W imieniu Rady Miejskiej pragnę  także wyrazić radość z faktu, że dołączył Pan do grona 
wybitnych postaci miasta, liczącego sobie prawie 760 lat.  
Odznaczony m.in. Orderem Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu 
energetycznego oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej. 
Kilka miesięcy temu wieloletni dyrektor bogatyńskiej Kopalni otrzymał od rady nadzorczej 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna propozycję zostania wiceprezesem tego 
koncernu zatrudniającego ponad 22 tys. osób w kraju. 
 
Pan Stanisław Żuk przekazał, iż przez 31 lat pracy w Kopalni Turów i 20 lat pracy w 
działalności samorządowej otrzymał wiele odznaczeń m.in. brązowy, srebrny i złoty Krzyż 
Zasługi, medal za długoletnią służbę, zasłużony dla górnictwa, Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, odznaka zasłużonego dla miasta i gminy Bogatynia, powiatu 
Zgorzeleckiego i województwa dolnośląskiego, lecz w jego ocenie nie ma większego 
dowartościowania pracy od docenienia jej przez lokalną społeczność i jest dumny z tego, iż 
zamieszkuje Zawidów.  
Pan S. Żuk przekazał, iż zawsze pamiętał skąd pochodzi i jaką ma misje, starając się pomagać 
mieszkańcom Zawidowa jak tylko był w stanie. 
Pan S. Żuk oznajmił, iż uważa, że swoją postawą i zaangażowaniem nigdy nie zawiódł 
zarówno mieszkańców miasta jak i lokalnych instytucji.  
Pan Stanisław Żuk podziękował za tak szczególne wyróżnienie, a przede wszystkim radnym 
którzy oddali swój głos „za”. Tym państwa radnym, którzy uznali, że jego zaangażowanie nie 
jest wystarczające na otrzymanie takiego wyróżnienia, chciałby życzyć wielu sukcesów  
w rozwoju miasta.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski podziękował panu S. Żukowi za prezentacje i wyraził słowa 
uznania. 
 

1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Zawidów za 
2012 r.  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż temat został omówiony przez Kierownika 
Posterunku Policji w Zawidowie Pana Marcina Jabłońskiego, na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Stałych Rady Miejskiej i poprosił o zadawanie pytań. 
 



Radna Maria Szkwarek zadała pytanie, jak wygląda ilość przestępstw z podziałem na 
przedziały wiekowe. 
Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie Pan Marcin Jabłoński oznajmił, iż ciężko jest 
odpowiedzieć na to pytanie, gdyż zbadać można jedynie przestępstwa wykryte.  
Z roku na rok udział osób małoletnich w ilości przestępstw wykrytych, niestety coraz bardziej 
wzrasta. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż ponadto nagminnie pojawia się problem 
przejazdu samochodów ciężarowych o pojemności powyżej 12 ton. Kierowcy ciężarówek tak 
naprawdę nie zwracają uwagi na zakaz przejazdu pojazdów powyżej 12 ton i swobodnie 
poruszają się po terenie objętym zakazem.  
Pan Marcin Jabłoński oznajmił, iż działania w tym kierunku zostały podjęte przez Komendę 
Powiatową Policji w Zgorzelcu i na terenie Zawidowa odbywają się patrole Wydziału Ruchu 
Drogowego, mające na celu zatrzymywanie ww. pojazdów, lecz często takie działania są 
bezskuteczne, gdyż kierowcy pojazdów stosują różnego typu uniki.  
 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił, iż po przerwie na sali znajduje się 15 radnych.    
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
25 kwietnia 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXXVI  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXXVI z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
 
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 Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zawidowie.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż do Burmistrza Miasta wpłynął dokument 
sporządzony przez Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Annę 
Kozłowską przedstawiający „Ocenę zasobów pomocy społecznej” celem przedstawienia 
Radzie Miejskiej.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż w czasie dyżurów nie pojawili się interesanci, 
aczkolwiek dochodzą do niego sygnały mieszkańców odnośnie złego stanu ulic.  
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki przekazał, iż wszystkie ulice, które wymagają naprawy 
zostaną wykonane w przyszłym tygodniu, o ile warunki atmosferyczne pozwolą na naprawę.  
  

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 



Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 23 maja 2013 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXVIII/198/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

2) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisja Budżetu i Finansów – głosowanie indywidualne. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXVIII/199/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 23 maja 2013 r.  
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 XXXVIII/199/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
        6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, czy wymiana słupów energetycznych będzie 
odbywała się na terenie całego miasta. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że tylko w części.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czy można zmienić lokalizację niektórych słupów, 
gdyż są one postawione w takich miejscach, w których przeszkadzają mieszkańcom 
chociażby w przejściu chodnikiem.  
Sekretarz Miasta M. Rogacki oznajmił, iż wzięto pod uwagę zmianę położenia niektórych 
słupów i  parę z nich przesunięto. W niektórych przypadkach nie było to możliwe.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, jak wygląda sprawa z przetargiem na wywóz 
nieczystości z terenu gminy miejskiej Zawidów. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, iż przetarg został ogłoszony we wtorek. 
Ogłoszono go w biuletynie informacji publicznej i w biuletynie zamówień publicznych.  
Radna Teresa Brud zadała pytanie, na jakim etapie są prace związane z zagospodarowaniem 
terenu przy ulicy Broniewskiego.  
Sekretarz M. Rogacki odpowiedział, iż został przygotowany wniosek w tej sprawie.  



Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Niedźwiecka oznajmiła, iż Komisja Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu w dniu 9 kwietnia spotkała się z Kierownikiem Przychodni Zdrowia  
w Zawidowie Panią Ludmiłą Antoniak w sprawie funkcjonowania ośrodka. Problem 
funkcjonowania Ośrodka Zdrowia jest bardzo widoczny, nie tylko w kwestii koniecznego 
remontu, czy spadającej liczby pacjentów, a także obsługi pacjentów.  
Wiceprzewodnicząca Rady M. Niedźwiecka poprosiła o zorganizowanie spotkania z Dyrektor 
SP ZOZ Panią Zofią Barczyk i Starostą Powiatu Zgorzeleckiego Panem Arturem Bielińskim 
w temacie funkcjonowania Przychodni Rejonowej w Zawidowie.  
Wiceprzewodnicząca Rady M. Niedźwiecka oznajmiła, iż pani L. Antoniak przekazała 
członkom Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, iż na chwilę obecną do przychodni 
zapisanych jest 4206 pacjentów, z tego 900 dzieci. Z tych danych wynika, że z roku na rok 
ciągle ubywa pacjentów.  
Radny Adam Żuk zadał pytanie, czy cos wiadomo w temacie budynku przy ulicy Kopernika.  
Sekretarz Miasta M. Rogacki wyjaśnił, że problem został ponownie zgłoszony do inspektora 
nadzoru budowlanego.  
Wiceprzewodnicząca Rady G. Micińska zadała pytanie, czy zostanie załatwiony problem 
wystających studzienek da ulicy Spokojnej. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, iż na chwilę obecną brak jest środków na ten cel, 
lecz problem studzienek będzie wzięty po uwagę.  
Radny Mariusz Dróżdż zadał pytanie, czy jest jakaś szansa na poprawę nawierzchni dróg, 
przy nowopowstałych domach. 
Sekretarz M. Rogacki oznajmił, iż zakupiono 100 ton tłucznia, który zostanie wysypany na 
ulice m.in. Dębową, Okrzei, Prusa, Miłosza.  
 
        7. Sprawy różne. 
 
Radny M. Dróżdż zaprosił radnych, gości oraz mieszkańców na festyn rodzinny 
organizowany przy Zespole Szkół w Zawidowie, oraz na festyn 22 czerwca, który odbędzie 
się na terenie Przedszkola Publicznego w Zawidowie 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
18.30 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


