
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w dniu 25 kwietnia 2013 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. 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
21 marca 2013 r., oraz XXXVI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 3 kwietnia 
2013 r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury   

           w Zawidowie za rok 2012,  
3) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej  

           Zawidów, 
4) rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania  

           odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych  
           odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości              
           opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  
           nieruchomości, 

6) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów. 
      5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      6. Sprawy różne. 
 
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

3) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 
Zawidów, 

 
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych Pani Anna Traczyk 
przekazała, iż w projekcie uchwały wprowadzono poprawkę, polegającą na dodaniu zapisu 
mówiącego o tym, że wywóz odpadów budowlanych i remontowych będzie się mieścił  



w cenie opłaty za odbiór odpadów, natomiast koszt podstawienia pojemnika pod 
nieruchomość znajdowała się będzie po stronie właściciela nieruchomości.  
Pytań nie zadano. 
 

4) rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

 
 
Pani Anna Traczyk wyjaśniła, iż zmianą w projekcie uchwały jest zapis odnośnie opłaty za 
pojemniki, która wynosiła 1,00 zł. Nowy projekt nie zawiera ceny za pojemniki dla osób 
segregujących odpady.  
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, czym spowodowana jest rezygnacja z opłaty za 
pojemnik dla osób segregujących odpady.  
Burmistrz Miasta Pan Robert Łężny odpowiedział, że chociażby dla zachęcenia mieszkańców 
do segregowania odpadów.  
 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

 
Pani Anna Traczyk wyjaśniła, iż zmiany w projekcie uchwały wynikają ze zmian do ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku, a polega ona na zapisie odnośnie możliwości składania 
deklaracji w formie elektronicznej.  
Radna Elżbieta Sontowska zadała pytanie, czy deklaracje dotychczas złożone przez 
mieszkańców miasta będą obowiązywały, czy pojawi się konieczność ponownego 
wypełniania deklaracji.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że na chwilę obecną nie ma konieczności 
ponownego składania deklaracji.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski podziękował Pani A. Traczyk za zreferowanie tematu  
i obecność na posiedzeniu.  
 

1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon oznajmiła, iż projekt uchwały ulega zmianie w związku  
z otrzymaną darowizną pieniężną od Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „ELTUR-
SERWIS” w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację „Szkolnego Festynu 
Nauki”. 
Ponadto zwiększa się wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 4 kompletów 
umundurowania specjalnego oraz obuwia dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Zawidowie niezbędnych w akcjach pożarniczych.  
Zwiększa się wydatki o kwotę 14.257,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 
związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy kanalizacji 
deszczowej w Zawidowie ul. Wierzbowa, Słowackiego, Niepodległości, Młynarska oraz 
przepustu ul. Ostróżno.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czym spowodowana jest konieczność zakupienia 
umundurowania specjalnego dla strażaków OSP w Zawidowie.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że na chwile obecną obowiązują wymogi dot. 
posiadania takiego umundurowania, gdyż bez nich straż nie może funkcjonować.  
 



2)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za 
rok 2012,  

 
Dyrektor Ośrodka Kultury w Zawidowie Pan Konrad Tkaczyk przekazał, iż projekt uchwały 
zawiera uzasadnienie i poprosił o zadawanie pytań.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, czy rok 2013 r. będzie bardziej atrakcyjny 
pod względem rozrywkowym i kulturalnym w stosunku do roku 2012.  
Pan Konrad Tkaczyk odpowiedział, iż jest przekonany, że w roku 2013 Ośrodek Kultury 
zorganizuje więcej imprez dla mieszkańców, niż w roku 2012, lecz wszystko zależy od 
posiadanych środków.  
 

6) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały zawiera propozycję odnośnie 
nazwania ulicy w Zawidowie o nazwie „Wisławy Szymborskiej”. 
Pytań nie zadano 
  
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 16.45 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                              

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 


