
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w dniu 28 listopada 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.  
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 XXX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
30 października 2012 r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Informacja nt. funkcjonowania systemu oświaty w mieście Zawidów za r. szk. 

2011/2012: 
- wychowanie przedszkolne, 
- edukacja szkolna,  
- baza oświatowa, sportowa i rekreacyjna  

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012,  
b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Miejskiej Zawidów Pana  
Konrada Tkaczyka,  
c)uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania zmian miejscowego   
   planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów, 

           d)odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXIX/131/2012Rady  
              Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do  
              sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
              Zawidów, 

e) przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania  
     przestrzennego miasta Zawidów, 
f) podziału gminy miejskiej Zawidów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  
    numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,        
g)zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami  
  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów  
  w 2012 roku”, 

           h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów,  
           i) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej  Zawidów, 



           j) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntów rolnych,   
           k)wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie nieruchomości zabudowane 
              zbiornikiem wyrównawczym.              
      6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      7. Sprawy różne. 
 
 

4. Informacja nt. funkcjonowania systemu oświaty w mieście Zawidów za r. szk. 
2011/2012: 
- wychowanie przedszkolne, 
- edukacja szkolna,  
- baza oświatowa, sportowa i rekreacyjna. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż radni otrzymali informacje w formie 
pisemnej wraz z materiałami na poprzednią sesję.  
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Barbara Mędrek – Rutowicz przekazała, iż jeśli 
chodzi o oświatę na terenie gminy miejskiej Zawidów, to stan nie uległ zmianie.  
W porównaniu z rokiem ubiegłych do Zespołu Szkół w Zawidowie uczęszcza o 13 uczniów 
więcej, co wiąże się ze zwiększeniem subwencji oświatowej. 
W poprzednim roku szkolnym w Zespole Szkół utworzonych zostało 19 oddziałów, co 
stanowi 374 uczniów. W szkole podstawowej utworzono 12 oddziałów, co stanowi 250 
uczniów, a w gimnazjum 7 oddziałów, czyli 124 uczniów.  
W przedszkolu publicznym utworzonych zostało 5 oddziałów, czyli 128 dzieci.  
Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych przedstawia się łącznie 43,86 etatu, czyli 48 
osób przy czym w Zespole Szkół 36,72 etatów, czyli 40 osób, a w przedszkolu 7,14 tj. 8 osób. 
Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi wynosił w Przedszkolu publicznym 2 
osoby pracujące na stanowiskach administracyjnych, 9 osób na stanowiskach obsługowych, 
natomiast w Zespole Szkół na stanowiskach administracyjnych zatrudnionych było 5 osób,  
a na stanowiskach obsługowych 10 osób. 
Dyrektor Zespołu Szkół pani Mariola Żurawińska przekazała, iż jako Dyrektorka stara się, 
aby szkoła była atrakcyjna i przyjazna zarówno dla uczniów jak i rodziców. Szkoła 
współpracuje z Radą Rodziców, która wspomaga dzieci organizując różnego typu imprezy  
i wyjazdy, a także pomaga w wyposażeniu sal klasowych. 
Dyrektorka Przedszkola Publicznego w Zawidowie pani Wiesława Młynek oznajmiła, iż rok 
szkolny 2012/2013 jest pierwszym rokiem, w którym do przedszkola nie uczęszczają dzieci 6-
letnie. Jak wiadomo dochody przedszkola są znacznie mniejsze w stosunku do lat 
wcześniejszych ze względu na uchwałę obowiązującą od roku 2010. Przedszkole również 
współpracuje z Radą Rodziców, dzięki którym wyposażono szatnie w szafki dla dzieci.  
Radna Wiesława Marszał oznajmiła, iż wśród pracowników Przedszkola Publicznego 
pojawiła się informacja, że pracownicy obsługowi Zespołu Szkół otrzymali w roku 2012 
podwyżkę inflacyjną w wysokości 3%. W związku z tym pracownicy przedszkola są 
rozżaleni faktem, że pracownicy szkoły otrzymali podwyżkę, a pracowników pozostałych 
jednostek organizacyjnych nie wzięto pod uwagę. 
Dyrektor Zespołu Szkół pani Mariola Żurawińska odpowiedziała, że zaplanowała w budżecie 
podwyżki inflacyjne dla pracowników obsługowych.  
Radna W. Marszał zadała pytanie, czy Dyrektor Przedszkola Publicznego pani Wiesława 
Młynek nie planowała podwyżek w budżecie na rok 2012. 
Pani W. Młynek odpowiedziała, iż w budżecie na rok 2012 wzięła pod uwagę podwyżki 
inflacyjne dla pracowników, lecz nie zostały one ujęte w budżecie miasta z uwagi na 
oszczędności.  



Burmistrz Miasta Robert Łężny przekazał, iż różnego typu informacje związane są zapewne  
z kontrolą przeprowadzoną w Zespole Szkół i najlepszym wyjściem byłoby wrócić do tematu 
w momencie, kiedy zostanie sporządzony protokół z kontroli.  
Skarbnik Miasta K. Bilmon oznajmiła, iż projekt budżetu jest opracowany na podstawie 
zarządzenia Burmistrza Miasta, które określa wskaźniki dla budżetu dla określony rok 
budżetowy. Wydając zarządzenie na rok 2012 Burmistrz Miasta określił wzrost wynagrodzeń 
dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. W momencie przygotowywania projektu 
budżetu na rok 2012 podwyżki nie znalazły się w projekcie z uwagi na założone 
oszczędności. Z uchwały budżetowej na rok 2012 wynika, że nie planowano podwyżek na 
dany rok, za wyjątkiem nauczycieli.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż informacja przekazana przez panią Skarbnik  
K. Bilmon jest czytelna.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czy udostępniono salę sportową dla wszystkich 
grup, które zwróciły się z podaniem w tej sprawie.  
Pani M. Żurawińska odpowiedziała, że wszystkim grupom udostępniono salę.  
 

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

 
Skarbnik Miasta K. Bilmon przekazała, iż zwiększa się dochody budżetu o kwotę 34.477 zł  
w wyniku podziału rezerwy oświatowej na zwiększoną składkę rentową dla nauczycieli. 
Zwiększa się dochody o kwotę 1.114 zł z tytułu wpływów uzyskanych od ubezpieczyciela 
mienia Przedszkola Publicznego.  
Wprowadza się zmiany w planie finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 
- o 1.351 zwiększa się wydatki związane z pobytem mieszkańców Zawidowa w Domach 
Pomocy Społecznej,  
- o 7.774 zł zmniejsza się wydatki planowane na asystenta rodziny (dotacja z budżetu 
państwa) 
- o kwotę 2.500 zł zmniejsza się i zwiększa wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi,  
- o kwotę 8.715 zł zwiększa się wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi. 
Ponadto zwiększa się wydatki w kwocie 1.970 zł na pomoc materialną dla uczniów. 
 
         b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Miejskiej Zawidów Pana   
              Konrada Tkaczyka, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski wyjaśnił, iż projekt uchwały jest konsekwencją pisemnego 
zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miejskiej w Zawidowie pana Konrada Tkaczyka.  
 
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, czy odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora 
Ośrodka Kultury.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż konkurs się nie odbył, ponieważ na to 
stanowisko powołał pana Konrada Tkaczyka.  
 
 

c) uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania zmian miejscowego   
    planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów, 

 
           d)odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXIX/131/2012Rady  
              Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do  



              sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
              Zawidów, 
         e) przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania  
               przestrzennego miasta Zawidów, 
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż uzasadnienie do projektów uchwał radni otrzymali 
wraz z materiałami.  
Pytań nie zadano. 
 

f) podziału gminy miejskiej Zawidów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  
    numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,        

 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż uzasadnienie do projektów uchwał radni otrzymali 
wraz z materiałami.  
Pytań nie zadano. 
 
          g) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami  
                bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów  
                w 2012 roku”, 
 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki oznajmił, iż projekt uchwały wynika ze stanowiska 
Wojewody Dolnośląskiego, który rozstrzygnął, iż uchwała Nr XX/97/2012 z dnia 28.03.2012 
r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2012 roku nie jest aktem prawa 
miejscowego. W związku czym należy zmienić zapis odnośnie wejścia uchwały w życie. 
 
           h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów,  
 
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż projekt uchwały zostanie usunięty z porządku obrad 
w związku z brakiem zgody właściciela terenu, czyli Starostwa Powiatowego na nadanie 
nazwy ulicy. 
 
           j) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntów rolnych,   
 
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, czy rolnik pragnie ubiegać się o dotacje unijne, 
przy których istnieją wymogi odnośnie okresu wydzierżawienia gruntów.  
Sekretarz M. Rogacki oznajmił, iż osoba zwróciła się do Urzędu o zawarcie umowy na 
dzierżawę gruntów i nie wspominał o chęci korzystania ze środków unijnych.  
 
           k)wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie nieruchomości zabudowane 
              zbiornikiem wyrównawczym, 
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż uzasadnienie do projektów uchwał radni otrzymali 
wraz z materiałami.  
Pytań nie zadano. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
              
           i) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej  Zawidów, 
 



Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż uzasadnienie do projektów uchwał radni otrzymali 
wraz z materiałami.  
 
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż w dniu dzisiejszym podpisał aneks do porozumienia 
międzygminnego z gminą Lubań i odbyły się także dyskusje odnośnie opłat za wywóz 
nieczystości stałych.  
Burmistrz R. Łężny oznajmił, iż regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i jeśli Rada Miejska zechce wnieść 
poprawki do projektu, to wystąpi konieczność ponownego zaopiniowania regulaminu przez 
inspektora sanitarnego. 
Burmistrz R. Łężny przekazał, iż regulamin powstał na podstawie ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminie, więc nie może zawierać zapisów, które wykraczałyby poza 
zapisy ustawy. Regulamin określa wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na 
terenie nieruchomości, przy czym nieruchomości w rozumieniu ustawy jest własnością innych 
podmiotów niż gmina, a także współwłasność, użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie 
lub inne władanie. Na podstawie regulaminu nie można nakładać obowiązków na 
organizatorów imprez, kierowników placów budowy czy targowiska. 
Burmistrz R. Łężny poinformował, iż podstawową sprawą, którą należy określić  
w regulaminie jest minimalna objętość pojemników i częstotliwość wywożenia nieczystości.  
 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, na jakiej podstawie będzie przebiegała weryfikacja 
gospodarstwa domowego i ilości osób w tym gospodarstwie. 
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż każdy właściciel będzie zobowiązany złożyć 
deklarację, w której wskaże, ile osób zamieszkuje w gospodarstwie. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż jeśli radni posiadają poprawki do projektu 
uchwały, należy je przedstawić na Sesji Rady Miejskiej.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 16.15 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 


