
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w dniu 31 stycznia 2013 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie 

 
 
Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 15.00. 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. 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pan Grzegorz Drabko 
otworzył 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.  
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Gabriela Micińska otworzyła 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
21 grudnia 2012 r. 

2. Uhonorowanie Mistrza Polski Młodzików Pawła Urbana. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
4. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za rok 2012. 
5. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na 2013 r.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

           a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
           b) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2013 r. 
           c) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na  
              rok 2013, 
           d) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
              w Zawidowie na rok 2013, 
           e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  
                 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinny  
                 na rok 2013,  
           f) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie  
               Zawidów na 2013 rok, 
          g) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013 – 2020, 
          h) sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie  
              kosztów pogrzebu, 
          i) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów, 
          j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntów pod  
             działalność handlową, 
         k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntów pod  
             działalność handlową. 
      7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      8. Sprawy różne. 
 
 



5. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na 2013 r.  
 
 
Dyrektor Ośrodka Kultury w Zawidowie Pan Konrad Tkaczyk przekazał, iż w roku bieżącym 
Ośrodek Kultury zorganizuje lub współorganizuje kilkanaście imprez i wydarzeń o różnym 
charakterze, które skierowane będą do mieszkańców o różnych grupach wiekowych, wśród 
nich znalazły się m.in. :  
Styczeń: 
13.01 – „21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zawidowie, gdzie zebrana kwota 
równa jest 10.159,00 zł, 320 koron, 41,04 euro, 10 funtów,  
    - 20.01 – Odbyło się coroczne spotkanie świąteczno-noworoczne, którego  
           współorganizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie,  
    -  27.01 – Odbył się „Koncert Karnawałowy w rytmie Zorby” występ Magdaleny  
           Januszkiewicz z zespołem MYTHOS 
    -      28.01 – 08.02. –  Organizowane są „Zdrowe i bezpieczne ferie bez uzależnień”. 
Luty: 
    -      09.02. – „Bal maskowy” organizator Rada Rodziców Zespołu Szkół, wstęp 30 zł,  
    -    12.02. – „Dyskoteka szkolna” organizator Rada Rodziców Zespołu Szkół, samorząd   
            uczniowski,. Ośrodek Kultury,  
    -      14.02 -  „Walentynkowy wieczór poezji”,  
    -      16.02.- „Koncert Ernestyny Walentynowicz”,  
    -       23.02  - „Gala boksu zawodowego” walka Andrzeja Gołoty z Przemysławem Saletą.  
Marzec:  
    -      9.03. – „Babski wieczór” z okazji międzynarodowego dnia kobiet,  
    -      Spotkanie autorskie z p. Aliną Radzik – Piskaczek pisarką ze Starego Zawidowa,  
    -    29.03. – „Inscenizacja Drogi Krzyżowej” Wielki Piątek, projekcja filmu Pt. „Pasja”   
            wspólnie z Zawidowską parafią,  
    -      31.03 -  „Dyskoteka Świąteczna”. 
Kwiecień:  
    -       Warsztaty, szkolenie z pierwszej pomocy – ratownictwo medyczne,  
    -       Zumba Party III,  
    -  Akcja „Sprzątamy Zawidów” wspólnie z Zespołem Szkół, stowarzyszeniami   
            działającymi w mieście oraz mieszkańcami. 
Maj: 
    -    1.05-5.05.- Zawidowska „Majówka” zabawa w parku miejskim, Mistrzostwa Zawidowa  
           w wyciskaniu sztangi leżąc, rajd rowerowy,  
    -     31.05. – „Dzień Dziecka” wspólnie z Zespołem Szkół w Zawidowie. 
Czerwiec:  
    -  II Turniej Siatkówki Plażowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół  
           w Zawidowie – współorganizacja z Zespołem Szkół w Zawidowie,  
    -     „Zabawa przy dj”.  
Lipiec, sierpień:  
    -     „Akcja wakacyjna” zajęcia sportowe, turnieje, wyjazdy, warsztaty plastyczne i teatralne  
            itp.,  
    -     „Dni Zawidowa”, zabawa w parku miejskim, III Edycja Międzynarodowego Turnieju     
             Koszykówki ulicznej „Streetball na Granicy”, rodzinny rajd rowerowy. 
Wrzesień: 
    -       Kolejna edycja Turnieju o Puchar Premiera na Orliku.  
Październik:  
    -       Konkurs recytatorski im. Ireny Trojanek – Szmidtowej. 



Listopad:  
    -     Turniej Siatkówki o Puchar Rady Miejskiej w Zawidowie, propozycja przeprowadzenia  
           go na Sali sportowej,  
    -     Święto Narodowe 11 listopada,  
    -     „Zabawa Andrzejkowa”.  
Grudzień: 
    -      6.12 – „Mikołajkowy Bal Kostiumowy dla najmłodszych”,  
    -      15.12 – „Świąteczny czas – „Wieczór kolęd”, jasełka, zespół Jarzębina, opłatek,  
    -      25.12 – „Dyskoteka Bożonarodzeniowa”,  
    -      31.12 – „Bal Sylwestrowy”  
 
Ponadto:  
- Od 1 lutego Br. Ośrodek Kultury rusza z dużym projektem  - Komputeryzacja księgozbioru  
    miejskiej biblioteki publicznej do końca listopada,  
- Młodzieżowe warsztaty dziennikarskie, realizowane w ramach Konkursu Grantowego  
   „Aktywna Biblioteka”,  
- wycieczki do stacji telewizyjnych, radiowych oraz redakcji prasowych,  
- warsztaty prowadzone przez doświadczonych redaktorów i dziennikarzy, prezentacja  
   efektów pracy młodzieży, biorącej udział w programie,  
- wystawa dokumentów historycznych zebranych przez młodzież w ramach Rozwoju         
   Bibliotek: Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece,  
- powstanie również album pamiątek zebranych podczas realizacji projektu,  
- od 1 marca do 30 listopada Br. Na orlika wracają animatorzy, którzy prowadzić będą zajęcia  
   dla wszystkich grup wiekowych,  
- wyjazdy na wybrane i ciekawe spektakle do teatru w Jeleniej Górze,  
- zajęcia dla seniorów, spotkania, gry na xboxie, zajęcia kreatywno – manualne dla dorosłych,  
   warsztaty z obsługi komputera dla seniorów,  
- trzy – cztery wystawy autorskie promujące lokalnych artystów,  
- współpraca ze stowarzyszeniem PRO TEAM, organizacja rajdów rowerowych,  
- kontynuacja wyjazdów dla dzieci i młodzieży na koszykarskie mecze Turowa,  
 
Ponadto w Ośrodku Kultury odbędzie się szereg imprez takich jak: Szkolny Dzień Teatru, 
Festiwal Tańca Przedszkolnego, Dzień Babci i Dziadka, imprezy charytatywne organizowane 
przez Radę Rodziców Zespołu Szkół oraz Przedszkola Publicznego w Zawidowie, projekcje 
filmowe, spotkania i prezentacje.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czy są jakieś plany odnośnie funkcjonowania 
kawiarni.  
Pan Konrad Tkaczyk odpowiedział, iż są plany, aby kawiarnie wynajmować w celach 
organizacji imprez przez mieszkańców.  
 
 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
           e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  
                 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinny  
                 na rok 2013,  
 
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Kozłowska przekazała, iż 
Program uchwalany jest corocznie i obecny program nie różni się od zeszłorocznego. 



Pytań nie zadano.  
          h) sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie  
              kosztów pogrzebu, 
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Kozłowska przekazała, iż  
w związku z ustawą o pomocy społecznej sprawianie pogrzebu osobom bezdomnym jest 
zadaniem obowiązkowym gminy. Rada gminy ma obowiązek uchwalenia uchwały w sprawie 
sposobu sprawienia pogrzebu i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów 
pogrzebu.  
 
           f) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie  
               Zawidów na 2013 rok, 
 
Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli pani Monika Grabowska – Stachowicz 
przekazała, iż w roku 2013 prace społecznie użyteczne będą wykonywane przez 15 osób, nad 
którymi nadzór będzie sprawowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
w Zawidowie.   
 
          g) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013 – 2020, 
 
Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli pani Monika Grabowska – Stachowicz 
przekazała, iż projekt jest nowym planem opracowanych przez Urząd Miejski na podstawie 
m.in. planu odnowy miejscowości. Projekt zawiera kontynuacje starych zadań, które zapisano  
w poprzednim WPI, jak i zamiar realizacji nowych.  
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, czy któreś z zadań zapisane w WPI są trakcie 
realizacji.  
Pani Monika Grabowska – Stachowicz wyjaśniła, iż zadanie nr 3 „Usunięcie barier” zostało 
zgłoszone do realizacji i będzie rozpatrywane przez około 4 miesiące.  
 
           a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał oznajmił, iż projekt uchwały zawiera uzasadnienie i 
zawiera niewielkie zmiany w budżecie.  
Pytań nie zadano.  
 
           b) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2013 r. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał projekt uchwały wraz z propozycjami odnośnie 
planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013.  
 
            c) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na  
              rok 2013, 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska odczytała plan pracy 
Komisji Budżetu i Finansów na rok 2013. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pani Teresa 
Kozińska odczytała plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 
rok 2013.  
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sporty pan Grzegorz Drabko 
odczytał plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu na rok 2013.  



 
 
          i) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów, 
 
Radna Teresa Kozińska zadała pytanie, od kogo wyszła inicjatywa nadania nazwy ulicy. 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki odpowiedział, iż w roku 2012 właściciele działek 
położonych na przedmiotowej ulicy zwrócili się z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy. 
Zaproponowano dwie nazwy, Szczęśliwa i Rodzinna, z czego większość mieszkańców 
opowiedziała się za ulicą Szczęśliwą.  
W związku z powyższym zwrócono się do Starosty Zgorzeleckiego o zgodę na nadanie 
nazwy ulicy jako ul. Szczęśliwa i taką zgodę uzyskano. Konsekwencją jest projekt uchwały.  
Sekretarz M. Rogacki przypomniał, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nadanie 
nazwy ulicy jest kompetencją Rady Miejskiej.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 16.40 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                        

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 


