
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w 28 sierpnia 2012 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie 

 
 
Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 14.00. 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.  
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
28 czerwca 2012 r., XXVI oraz XXVII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 
lipca  2012 r.   

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu finansowego 

Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2012 roku. 
5. Informacja o efektach przynależności miasta Zawidów do stowarzyszeń, związków i 

innych organizacji. 
6. Informacja nt. gospodarki wodno-ściekowej w mieście Zawidów oraz stanu 

technicznego Oczyszczalni ścieków, Zakładu Uzdatniania Wody oraz sieci wodno-
kanalizacyjnej. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012,  
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  
    zawarcia umowy dzierżawy na okres 11 lat,  
c) zamiany nieruchomości, 
d) zmiany Uchwały Nr XXVI/123/2008 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 sierpnia   
   2008 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2012. 

      8. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      9. Sprawy różne. 
 
 

6. Informacja nt. gospodarki wodno-ściekowej w mieście Zawidów oraz stanu 
technicznego Oczyszczalni ścieków, Zakładu Uzdatniania Wody oraz sieci wodno-
kanalizacyjnej. 

 
Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie przedstawił informację nt. 
gospodarki wodno-ściekowej w mieście Zawidów oraz stanu technicznego Oczyszczalni 
ścieków, Zakładu Uzdatniania Wody oraz sieci wodno-kanalizacyjnej, którą radni otrzymali 
wraz z materiałami. 



Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, które odcinki sieci wodociągowej wymagają 
wymiany na chwilę obecną. 
Pan P. Michalkiewicz odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy najbardziej awaryjnym odcinkiem 
sieci jest rurociąg stalowy zasilający ulicę Słowackiego i Skłodowskiej – Curie. 
Radny Adam Żuk zadał pytanie, czy po intensywnych opadach deszczu czyszczono 
studzienki kanalizacyjne. 
Pan P. Michalkiewicz odpowiedział, iż studzienki zostały wyczyszczone. 
Przewodniczący A. Pilarski podziękował panu Piotrowi Michalkiewiczowi za zreferowanie 
tematu. 
  

5. Informacja o efektach przynależności miasta Zawidów do stowarzyszeń, związków 
 i innych organizacji. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż radni otrzymali materiały w formie pisemnej  
i poprosił o zadawanie pytań.  
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, z których instytucji udało się pozyskać najwięcej 
korzyści. 
Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli pani Monika Grabowska – Stachowicz 
odpowiedziała, iż gmina zyskała największe korzyści finansowe dzięki stowarzyszeniu 
„Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie”, dzięki któremu udało się m.in. 
zmodernizować Ośrodek Kultury w Zawidowie. 
Pytań nie zadano. 
 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

d) zmiany Uchwały Nr XXVI/123/2008 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 sierpnia   
   2008 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2012. 
 

Pani Monika Grabowska – Stachowicz przekazała, w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 zapisano, iż każda z gmin może otrzymać pomoc do wysokości 
500.000 zł. Gmina Zawidów do chwili obecnej wykorzystała 361.599 zł na poprawę 
infrastruktury i budowę boiska wielofunkcyjnego. Według informacji uzyskanych z Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego wynika, iż we wrześniu rusza ostatni nabór 
wniosków w ramach PROW na „dużą odnowę wsi”. Warunkiem przystąpienia do składania 
wniosków jest posiadanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 
 

4.  Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu finansowego 
Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2012 roku. 

 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż radni otrzymali materiały na płytach CD. 
Skarbnik Kazimiera Bilmon oznajmiła, iż zadania, które planowano zostały zrealizowane.  
Radna Małgorzata Niedźwiecka oznajmiła, iż przychody własne Ośrodka Kultury są na 
poziomie 35% i zadała pytanie, z czym są związane te przychody. 
Dyrektor Ośrodka Kultury pan Paweł Kamiński odpowiedział, iż na przychody własne 
Ośrodka Kultury składają się z czynszów za lokale użytkowe oraz sponsoring na realizacje 
imprez. 
 
 
 
 



7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  
    zawarcia umowy dzierżawy na okres 11 lat,  
 

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa pani Janina Macutkiewicz 
przekazała, iż działka wydzierżawiona jest w celach rolniczych, lecz nie prowadzi się na niej 
działalności rolniczej. 
 

c) zamiany nieruchomości, 
 
Pani J. Macutkiewicz wyjaśniła, iż właściciele działki nr 3/7 złożyli do Urzędu Miejskiego  
propozycję zamiany działki. Rada Miejska wyraziła zgodę na zamianę na działkę 14/8, lecz 
zamiana nie doszła do skutku. 
Wnioskodawca pragnie zamienić działkę nr 3/7 na nr 3/12, gdyż posiadana działka jest zbyt 
mała. 
 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012  
 

Skarbnik Miasta K. Bilmon wyjaśniła, iż ulegają zmianie dochody, które przeznaczone 
zostaną na gospodarkę mieszkaniową w związku z m.in. awariami elektrycznymi. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, z czym związane jest zmniejszenie 
wynagrodzeń osobowych. 
Skarbnik K. Bilmon wyjaśniła, iż zmniejszenie wynika z braku stanowiska zastępcy 
burmistrza.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, jakie kredyty gmina spłaciła w I półroczu 
roku 2012. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, iż spłacono kredyt w wysokości 1.400.000 zł. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 15.30 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 


