
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w 26 stycznia 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 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. 
 
 



Przewodniczący Rady Andrzej Pilarski zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić 
plan działalności Ośrodka Kultury na rok 2012.  
 

5. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na 2012r.  
 
Dyrektor Ośrodka Kultury w Zawidowie pan Paweł Kamiński przekazał, iż na chwilę obecną 
plan działalności Ośrodka Kultury na 2012 rok jest na etapie przygotowywania, ponieważ 
wszystko zależy m.in.. od dochodów i wpływów od sponsorów.  
W roku 2012 jak dotąd zorganizowana była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie 
zebrano ponad 10.000 zł. Odbyła się także wieczerza świąteczno-noworoczna organizowana 
wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawidowie. Ponadto trwają ferie dla 
dzieci z bogatym programem oraz turniejami sportowymi.  
Pan Paweł Kamiński poinformował, iż planowane są dyskoteki okazjonalne, wystawy, 
koncerty, konkursy recytatorskie, wystawy autorskie i projekcje filmowe. 
Pan P. Kamiński oznajmił, iż we wrześniu Ośrodek Kultury będzie zorganizował konkurs 
recytatorski imienia Ireny Trojanek-Schmidt.  
Ponadto odbędzie się konkurs plastyczny dla młodzieży pod hasłem „odnawialne źródła 
energii ratunkiem dla ziemi”.  
Pan P. Kamiński poinformował, iż otrzymał darowiznę w wysokości 300 euro od ciepłowni 
miejskiej w Zittau. Pozostała organizacja imprez i wydarzeń będzie zależna od środków jakie 
wpłyną na rzecz Ośrodka Kultury.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, jak dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania 
dla dzieci organizowane w czasie ferii. 
Pan P. Kamiński odpowiedział, że wszystko zależy od konkretnych wydarzeń. Jeśli chodzi  
o zajęcia w świetlicy, to duża ilość dzieci bierze w nich udział. Dużą popularnością cieszą się 
także turnieje.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, dlaczego hala sportowa była zamknięta w czasie ferii.  
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki wyjaśnił, iż klub sportowy „Piast” zwrócił się  
o udostępnienie hali sportowej i takie pozwolenie otrzymał.  
Radny Konrad Tkaczyk oznajmił, iż spotkał się ze sporą ilością zapytań odnośnie godzin 
otwarcia hali sportowej na ferie, wie zainteresowanie było.  
Radna G. Micińska zauważyła, że w Sulikowie nie ma problemu z udostępnieniem Sali, 
natomiast w Zawidowie na ferie sala nie funkcjonuje.  
Radna Małgorzata Niedźwiecka wyjaśniła, że hala w Sulikowie jest halą miejską, a sala  
w Zawidowie połączona jest bezpośrednio ze szkołą, więc jest to pewien problem, ponieważ 
w czasie ferii szkoła jest nieczynna.  
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, czy można byłoby zmienić statut Ośrodka Kultury 
dopisując do niego zadania z zakresu sportowego przeznaczając jednocześnie  środki na ten 
cel. W czasie ferii czy wakacji Ośrodek Kultury zajmowałby się halą i organizował różnego 
typu zajęcia.  
Pan P. Kamiński odpowiedział, iż w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej utworzony został 
projekt statutu Ośrodka Kultury, który rozszerzał jego zadania o zadania z zakresu kultury 
fizycznej. 
Rada podchodziła do tematu i zgłaszała poprawki do projektu, lecz temat nie został ponownie 
podejmowany.  
Pan P. Kamiński oznajmił, iż OK ma zarządzać Orlikiem, więc tak czy inaczej statut jak  
i regulamin organizacyjny będzie musiał ulec zmianie. 
Radny K. Tkaczyk wyjaśnił, że OK od dwóch lat organizuje prawie wszystkie imprezy 
rekreacyjne w mieście. 



Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, czy w czasie ferii wpłynęły podania  bądź 
zgłoszenia o udostępnienie sali sportowej. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że nie.  
Przewodniczący A. Pilarski podziękował Dyrektorowi Ośrodka Kultury panu Pawłowi 
Kamińskiemu za zreferowanie tematu i obecność na posiedzeniu Komisji Stałych. 
 

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. 

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie pani Anna Kozłowska 
przekazała, iż jak co roku MOPS uchwałą Rady Miejskiej wprowadza Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie. Program nie różni się od programu podejmowanego w roku poprzednim, został 
on jedynie zaktualizowany. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż program zawiera także punkt odnośnie ustalenia 
zasad wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, iż po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim dokonano zmiany 
w wynagrodzeniu Sekretarza Komisji z 70% na 50%. 
Pani A. Kozłowska wyjaśniła, iż wynagrodzenie płacone jest za posiedzenie, a nie 
ryczałtowo.  
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, czego dotyczą organizowane i prowadzone na terenie 
szkół programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz profilaktyczne spektakle teatralne.  
Pani A. Kozłowska wyjaśniła, iż nie można zapisać w programie konkretnych zadań, 
ponieważ są one organizowane na bieżąco i mogłyby różnić się od tych zapisanych  
w programie.  
Przewodniczący A. Pilarski podziękował Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
pani Annie Kozłowskiej za zreferowanie tematu i obecność na posiedzeniu Komisji Stałych. 
Pani A. Kozłowska dodała, iż jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej na temat 
profilaktyki, to w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca w MOPS-ie jest dostępny 
terapeuta do godziny 17.30. 
 

g) nadania nazwy ulicy. 
 
Inspektor ds. działalności gospodarczej i obsługi kasowej pani Ewa Markiewicz przekazała, iż 
projekt uchwały dotyczy ulicy Bukowej, która ma się znajdować koło ulicy Dębowej. 
Wniosek o nadanie nazwy ulicy złożył mieszkaniec, który posiada działkę budowlaną na tejże 
ulicy. 
Pytań nie zadano. 
 
 

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. 

 



Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa pani Janina Macutkiewicz 
przekazała, iż producent rolny, który miał zawartą umowę dzierżawy gruntu na okres do 3 lat 
zwrócił się do Urzędu o przedłużenie tej umowy. W związku z faktem, iż Burmistrz posiada 
kompetencje wydzierżawienia gruntu do 3 lat, dalsze dzierżawienie musi być zaopiniowane 
przez Radę Miejską.  Gmina może wypowiedzieć umowę w każdej chwili. 
 

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

 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki przekazał, iż projekt uchwały jest podejmowany corocznie. 
Przewidywania są takie, iż w roku 2012 przy pracach społecznie użytecznych będzie 
pracowało 15 osób. Pracownikami społecznie użytecznymi będzie zarządzać 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie.  
Pytań nie zadano.  
 

i) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  
   z terenu Gminy Miejskiej Zawidów w latach 2009-2032.       

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony przez Pana dr Jacka 
Kurzawę na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w dniu 16 listopada 2011 r. 
Program otrzymali radni na płytach CD, natomiast wersja papierowa programu dostępna jest 
do wglądu w biurze Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, że Urząd Miejski na sesji w dniu 31 stycznia 
będzie wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy miejskiej Zawidów i poprosił o 
omówienie projektu uchwały. 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon wyjaśniła, że gmina może wprowadzić opłatę 
prolongacyjną uchwałą Rady Miejskiej. Projekt uchwały przewiduje opłatę prolongacyjną w 
wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę w skali roku. 
 

b) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2012 r., 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, iż zgodnie ze Statutem Gminy Miejskiej 
Zawidów plan pracy Rady Miejskiej należy przyjąć nie później w styczniu.  
Przewodniczący A. Pilarski odczytał przygotowaną propozycję planu pracy Rady Miejskiej  
w Zawidowie na rok 2012. 
 

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

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej 
w Zawidowie o odczytanie przygotowanych planów pracy na rok 2012. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu pani Małgorzata Niedźwiecka 
odczytała plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu na rok 2012. 
Uwag nie wniesiono. 
 



Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pani Teresa 
Kozińska odczytała plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 
rok 2012. 
Uwag nie wniesiono. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska odczytała plan pracy 
Komisji Budżetu i Finansów na rok 2012.  
Uwag nie wniesiono.  
 

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

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Teresa Brud oznajmiła, iż plan pracy Komisji 
Rewizyjnej zostanie przedstawiony na posiedzeniu sesji w dniu 31 stycznia 2012r. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 18.00 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 

 
 


