
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie 

 
 
Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 16.00. Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej 
Pilarski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawidowie 
Udział w posiedzeniu wzięli radni oraz zaproszeni goście - listy obecności radnych oraz 
zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o otwarcie posiedzeń 
Komisji. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pani Małgorzata Niedźwiecka 
otworzyła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pani Teresa 
Kozińska otworzyła posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Bożena Szczygielska otworzyła 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  
 
 
Tematem posiedzenia było omówienie następujących punktów: 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
22 grudnia 2011  r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami.  
4. Sprawozdania z wykonania uchwał za II półrocze 2011 roku. 
5. Informacja o założeniach promocji Miasta i planowanych działaniach  

w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Zawidów. 
6. Informacja z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz propozycje jego 

aktualizacji. 
7. Informacja dotycząca podjętych działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na 

zadania własne. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012 , 
b) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
   i  zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
   bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2012 roku, 
d) przyznanie dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 

      9. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
    10. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Pilarski zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić 
projekty uchwał będące przedmiotem XIX Sesji Rady Miejskiej. 
 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012 , 

 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon wyjaśniła, że zwiększono dochody budżetu miasta  
o kwotę 2.960 zł , oraz wprowadzono wydatki na kwotę 62.001 zł.  



Stan budżetu po stronie dochodów wynosi 10.598.130 zł, a po stronie wydatków 9.933.273 zł. 
Radna Bożena Szczygielska poprosiła o przybliżenie zwiększenia wydatków na kwotę 11.450 
zł z przeznaczeniem na rozliczenie wydatków dot. akcji zima z m-ca grudnia 2011 r. 
Skarbnik K. Bilmon wyjaśniła, że jest to zobowiązanie roku 2011. Zgodnie z umową zapisano 
środki na akcję „zima” i faktura wpłynęła w styczniu 2012 r. 
Radna B. Szczygielska oznajmiła, że w dni wolne od pracy na ulicach jest bardzo ślisko i nie 
widać efektów odśnieżania, czy posypywania powierzchni ulic piaskiem.  
Radna zadała pytanie, z kim mieszkańcy musza się kontaktować, aby zgłaszać takie problemy 
w dni wolne lub święta.      
Zastępca Burmistrza pan Robert Łężny odpowiedział, że nawierzchnie ulic są sukcesywnie 
posypywane, a firma szybko reaguje na wezwania. W przypadku kiedy pracownicy Urzędu 
Miejskiego nie pracują można kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem oczyszczalni.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, jaką środki przeznaczono na akcję „zima”. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że na odśnieżanie chodników przeznaczono 7.000 zł, lecz 
jeśli chodzi o ulice, to nie potrafi na chwile obecną odpowiedzieć na pytanie. 
 
                  b) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
                       i  zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 
Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych pan Piotr Michalkiewicz przekazał, iż 
przedłużenie obowiązujących taryf jest głównie spowodowane faktem, iż w roku poprzednim 
przedsiębiorstwo zainwestowało środki na wymianę systemu informatycznego firmy, co 
miało wpływ na zmianę kont i zmiany w księgowaniu. Przedłużenie taryfy o miesiąc 
pozwoliło na stworzenie nowej taryfy, która będzie obowiązywała od maja 2012 r. 
Nowa taryfa jest na etapie weryfikacji przez Burmistrza Miasta Zawidowa.  
Radny Dominik Tracz oznajmił, iż Rada tak naprawdę nie ma wpływu na fakt, czy nowa 
taryfa wejdzie w życie, czy nie, ponieważ i tak wg prawa będzie obowiązywała po okresie 70 
dni od złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo. 
 
 

    d) przyznanie dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż uzasadnienie zostało przedstawione w projekcie 
uchwały. 
Pytań nie zadano. 
 
 

5. Informacja o założeniach promocji Miasta i planowanych działaniach  
w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Zawidów. 

 
Podinspektor ds. Promocji Miasta pani Agnieszka Roczon przekazała, iż pozostawienie tak 
niewielkiej kwoty na promocję miasta postawiło ją w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ tak 
naprawdę z obecnymi środkami niewiele można zdziałać. 
Promocja miasta nie dotyczy tylko zakupu gadżetów firmowych promujących gminę, lecz 
dotyczy również spotkań edukacyjnych czy różnego typu konkursów. Udziały w niektórych  
konkursach są w stanie zapracować w pewien sposób na wizerunek miasta. 
Na chwile obecną są dwa konkursy, które godną są uwagi. 
Pierwszym z nich jest konkurs „Sportowa Polska” organizowany przez Polski Klub 
Infrastruktury Sportowej, który przeznaczony jest dla gmin uważających się za gminy 



usportowione.  Przy nakładach miasta Zawidowa na infrastrukturę sportową jest to konkurs 
jak najbardziej odpowiedni. 
Gmina, która startuje w tym konkursie podlega certyfikacji, posiada fantastyczną promocję 
przede wszystkim ogólnopolską, uczestniczy w różnego typu konferencjach, seminariach  
i spotkaniach także z architektami. 
Drugi konkurs to „Samorządowy lider edukacji” i jest on adresowany do szkół.  
W tym przypadku gmina także podlega certyfikacji i siłą tego konkursu jest także sama ranga, 
ponieważ edukacja w gminie jest oceniana przez znaczące „umysły edukacyjne”. 
Konkurs otwiera szanse i drogę do bardzo ciekawych programów dla uczniów, a także do 
szkoleń i seminariów dla nauczycieli.  
Pani A. Roczon oznajmiła, iż udział w tych konkursach wiąże się z nakładami pieniężnym, 
dlatego nie wiadomo, czy gmina z nich skorzysta.  
Pani A. Roczon przekazała, iż na chwilę obecną jest na etapie konstruowania kalendarium 
wiedzy o mieście Zawidów. 
Pani A. Roczon poinformowała, iż zamieściła ofertę inwestycyjna gminy na branżowym 
portalu „Przetargi, komunikaty i inwestycje. Póki co, jest to oferta 3 miesięczna, lecz warto 
byłoby się nad tym zastanowić, ponieważ gmina Zawidów posiada tereny inwestycyjne, które 
mogłyby zwrócić uwagę inwestorów.  
 Pani A. Roczon oznajmiła, iż zgłosiła Ośrodek Kultury w Zawidowie do konkursu 
„Modernizacja Roku”. 
Ponadto miasto Zawidów zostało zarejestrowane na portalu społecznościowym „facebook”, 
dzięki któremu pojawiła się możliwość trafienia do dużej ilości mieszkańców. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 16.50 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 

 
 


