
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w dniu 20 stycznia 2011r. 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. 

Tematem posiedzenia było omówienie następujących punktów: 
1. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010r. 
2.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej. 
4 . Sprawozdanie z wykonania uchwał za II półrocze 2010 r. 
5. Omówienie programów gospodarczych uchwalonych przez Radę Miejską      
    (Wieloletni Plan Inwestycyjny, Plan Odnowy Miasta, Strategia Rozwoju   
     Miasta) 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    a)Uchwalenia planu pracy Rady Miejskie w Zawidowie na 2011 r. 
    b)Zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 
       na rok 2011, 
    c) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady  
       Miejskiej w Zawidowie na rok 2011, 
    d) zatwierdzenia projektu pn. „Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas  
       I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie”, realizowanego przez Gminę Miejską  
       Zawidów w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego  
       Kapitał Ludzki 2007-2013,   
   e) wystąpienia ze Związku Miast Polskich, 
   f) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów, 
   g)  nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów,  
   h) nadania Sali sportowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława  
      Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie nazwy „Sala sportowa imienia Marianny 
      i Władysława Margas”.  
 7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 8. Sprawy różne. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż Pani mecenas Violetta Lemek będzie 
nieobecna na posiedzeniu sesji w dniu 24 stycznia i poprosił, aby radni w razie jakichkolwiek 
wątpliwości zadawali pytania. 

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż głównym tematem sesji będzie zapoznanie radnych z 
przyjętymi programami gospodarczymi Gminy Miejskiej Zawidów. Z uwagi na obszerność 
programów materiały przekazano w formie elektronicznej. 

Przewodniczący A. Pilarski zakomunikował, iż pani Kierownik Funduszy Pomocowych, 
Kontroli i Oświaty Monika Grabowska-Stachowicz przedstawi programy gospodarcze w 
formie prezentacji multimedialnej. 



Przewodniczący A. Pilarski zaproponował aby  omówić projekty uchwał. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
    a)uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie  na 2011 r. 
 
Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, że plan pracy przygotował osobiście w konsultacji z 
Sekretarzem Miasta Marcinem Rogackim. 
Radna Maria Szkwarek podziękowała, za przygotowanie planu pracy Komisji Stałych na rok 
2011. 
Radna zadała pytanie, czy można ująć w planie pracy informację na temat jednostek 
oświatowych .  
Radna M. Szkwarek zasugerowała, aby taka informacja ukazała się przed okresem 
wakacyjnym. 
Przewodniczący A. Pilarski zaproponował, aby w marcu dopisać pozycję jako punkt  
 „3. Informacja nt. funkcjonowania oświaty i zamierzenia organizacyjne na rok szkolny 
2011/2012”. 
 
Radna Bożena Szczygielska przypomniała, iż do 31 marca 2011 r. obowiązuje taryfa za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i w związku z tym 
należałoby ująć w planie Rady Miejskiej temat odnośnie analizy kosztów i działalności spółki 
PUK. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że taki punkt przewidziany na czerwiec. 
Radna B. Szczygielska zauważyła, że temat trzeba podjąć w marcu, ponieważ taryfa 
obowiązuje do 31 marca. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy temat można omówić w sprawach bieżących. 
Radna B. Szczygielska odpowiedziała, iż jest zdania, aby temat omówić w lutym pn. „Analiza 
kosztów działalności PUK Sp. z o.o. w zakresie świadczonych usług.” 
 
Przewodniczący zaproponował, aby przejść do prezentacji programów gospodarczych. 
 
Pani Kierownik Funduszy Pomocowych, Kontroli i Oświaty Monika Grabowska-Stachowicz 
przekazała, iż najstarszym dokumentem jest Strategia Rozwoju Miasta Zawidów, który 
opracowywała zewnętrzna firma i została przyjęta w roku 2004. 
Strategia Rozwoju Miasta dotyczy kompleksowej koncepcji długookresowej lokalnej polityki 
gospodarczej, społecznej, przestrzennej i finansowej. SRM jest punktem odniesienia do 
podejmowania bieżących decyzji. Warsztaty strategiczne odbyły się w 2004 roku i na 
podstawie wszystkich danych, które zawiera strategia były wyznaczane zadania do realizacji 
na kolejne lata. 
W Strategii perspektywa lat przypada do 2015 roku, aczkolwiek większość z nich wypada od 
roku 2004 do 2010. wszystkie dane czerpane były z GUS-u i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Strategia Rozwoju Miasta określa silne i słabe strony miasta, a także szanse i zagrożenia. 
Pani Monika Grabowska-Stachowicz przedstawiła SRM za pomocą prezentacji. 
 
 
Pani Monika Grabowska-Stachowicz przekazała, że jeśli chodzi o cele strategiczne to 
ustalono trzy najważniejsze: 
- wysoki poziom warunków życia mieszkańców,  
- wzrost aktywności gospodarczej,  
- wysoka jakość środowiska naturalnego. 



Cele operacyjne i zadania strategiczne zostały przedstawione za pomocą prezentacji 
multimedialnej. 
 
Pani Monika Grabowska-Stachowicz przekazała, iż ustalono 30 zadań strategicznych o 
różnorodnej złożoności programowej i podzielono je na poszczególne grupy ze względu na 
termin ich realizacji. Grupa A to zadania, które są rozpoczęte w wykonywane w latach 2004-
2006. Grupa B to zadania pilne i istotne na lata 2007-2010. Grupa C to zadania mniej istotne 
na lata 2011-2015.  
 
Pani Monika Grabowska-Stachowicz wymieniła niektóre z zadań: 

1. Opracowanie i wdrażanie instrumentarium gospodarczego. 
2. Opracowanie i wdrażanie kompleksowego programu promocji gospodarczej miasta. 
3. Obsada kadrowa stanowiska. 
4. Tworzenie warunków do podwyższania kwalifikacji pracowników Urzędu 

Miejskiego. 
5. Tworzenie podstaw dla aktywizacji zawodowej ludności. 
6. Rewitalizacja starego miasta. 
7. Rozszerzanie granic administracyjnych miasta. 
8. Zwiększanie zasobów nieruchomości komunalnych. 
9. Utworzenie związku małych gmin miejskich. 
10. Uruchomienie pasażerskiej międzynarodowej komunikacji kolejowej. 
11. Logiczne centrum transportu kolejowego. 

 
 
Radna M. Szkwarek zadała pytanie, czy zrealizowano punkt 8. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że przejęto budynek przy ulicy Młynarskiej. 
 
Radna Bożena Szczygielska zaproponowała, aby Sekretarz Miasta wymienił, które z zadań 
strategicznych od 2004 roku zostały rozpoczęte lub zrealizowane. 
Sekretarz M. Rogacki przekazał, iż punkty 3, 4 i 5 są realizowane na bieżąco. 
Gmina szykuje się do realizacji punktu 6, lecz na chwilę obecną ciężko podejść do tematu. 
Sekretarz dodał, że punkty 13 i 14, które zostały przedstawione za pomocą slajdów zostały 
zrealizowane. 
Punkt 15 będzie omawiany na sesji w marcu. 
Sekretarz M. Rogacki  oznajmił, że punkt 16. Uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe 
zostało w części zrealizowane. 
 
Pani Monika Grabowska-Stachowicz dodała, że te założenia utworzyły osoby biorące udział 
w warsztatach, a pozostałe kwestie przedstawiła za pomocą prezentacji. 
Pani Monika Grabowska-Stachowicz wyjaśniła, że Wieloletni Plan Inwestycyjny został 
przyjęty w roku 2005 i na chwilę obecną wprowadzono do niego kilka zmian. 
Obowiązujący WPI został przyjęty w 2008 roku i jest to dokument na podstawie, którego 
można aplikować o środki z funduszy unijnych, urzędów czy instytucji państwowych. 
Wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony za pomocą prezentacji. 
Pani Monika Grabowska-Stachowicz przekazała, iż ostatnim dokumentem do omówienia jest 
Plan Odnowy Miejscowości Zawidów na lata 2010-2018. Dokument został przyjęty w 2008 
roku i opracowywała go firma zewnętrzna. 
POM określa misje, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2010-
2018. 



Ten dokument był obligatoryjny jako załącznik przy Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Na podstawie tego programu miasto otrzymało dofinansowanie 
do boiska wielofunkcyjnego przy szkole oraz do modernizacji Ośrodka Kultury. 
Zadania POM-u zostały przedstawione za pomocą prezentacji. 
Pani Monika Grabowska-Stachowicz dodała, że POM został stworzony na podstawie 
wszystkich materiałów planistycznych jakie posiada gmina. 
 
Przewodniczący A. Pilarski podziękował za zreferowanie i zaprezentowanie programów 
gospodarczych. 
Przewodniczący A. Pilarski zwrócił się z prośbą, aby pracownicy referatu i władze Urzędu 
przyjrzeli się dokumentom i zwrócili uwagę na to, na co faktycznie stać gminę. 
 
Przewodniczący A. Pilarski zaproponował, aby przejść do omówienia projektów uchwał. 
 
    b)Zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 
       na rok 2011, 
 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy  Komisje Stałe opracowały plany pracy. 
 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Teresa Kozińska wyjaśniła, że komisja jest 
w trakcie wypracowywania planu pracy. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Małgorzata Niedźwiecka  
poinformowała, iż plan pracy komisji jest gotowy. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożena Szczygielska oznajmiła, że plan pracy 
komisji jest gotowy, lecz chciałaby jeszcze ten temat przedyskutować. 
 
    c) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady  
       Miejskiej w Zawidowie na rok 2011, 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Brud oznajmiła, że komisja jest w trakcie 
wypracowywania planu pracy. 

    d) zatwierdzenia projektu pn. „Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas  
       I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie”, realizowanego przez Gminę Miejską  
       Zawidów w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego  
       Kapitał Ludzki 2007-2013,   
 

Pani Monika Grabowska-Stachowicz przekazała, iż jest to projekt systemowy i został 
napisany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Gmina Zawidów 
zgłosiła swój akces do udziału w projekcie i czeka na rozstrzygnięcie. Pozostaje kwestia 
zatwierdzenia projekty uchwały. 

Projekt jest systemowy i nie wymaga udziału środków własnych, aczkolwiek mogą pojawić 
się koszty związane z np. z kosztami przelewów wynagrodzeń dla nauczycieli. Projekt 
obejmuje dzieci klas I-III i zakłada się, iż będzie realizowany od września 2011 roku przez  
4 semestry. 



Pani Monika Grabowska-Stachowicz poinformowała, że w projekcie będą realizowane 
zajęcia dodatkowe dla dzieci, które mają problemy w czytaniu i pisaniu, problemy 
matematyczne, logopedyczne i problemy z wadami postawy.  
Według Urzędu Marszałkowskiego założona pula pieniędzy dla gminy Zawidów wynosi 
60.288 zł i projekt został napisany na całą wartość. 
W ramach zadania zostało określone 780 godzin zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III w 
ciągu roku. Po 240 godzin dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, 180 
godzin z zakresu edukacji matematycznej, 180 godzin zajęć logopedycznych i 180 godzin 
zajęć korygujących wady postawy. W ramach tego zadania zostanie zakupiony sprzęt do zajęć 
korekcyjnych, logopedycznych, matematycznych i sprzęt potrzebny na przeprowadzanie 
zajęć. 

Radna M. Niedźwiecka zadała pytanie, czy istnieje prawdopodobieństwo, że Zawidów nie 
otrzyma pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego. 
Pani Monika Grabowska-Stachowicz odpowiedziała, że nie. 

Pani Monika Grabowska-Stachowicz przekazała radnym projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych gminy 
Zawidów na 2011r. 
Pani Monika Grabowska-Stachowicz wyjaśniła, iż w poniedziałek otrzymała informację z 
Urzędu Pracy dotyczące określenia planu potrzeb i stąd ten projekt. 

Pani Mecenas Violetta Lemek dodała, iż § 2 rozporządzenia w sprawie trybu organizowania 
prac społecznie użytecznych mówi, że gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku 
roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. 

Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 

   e) wystąpienia ze Związku Miast Polskich, 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż wniosek w tej sprawie został złożony do Biura 
Rady Miejskiej i jest jego pomysłem. 

Radna M. Niedźwiecka zadała pytanie, czy od 2005 roku gmina zwróciła się o pomoc do 
Związku Miast Polskich. 
Sekretarz Miasta odpowiedział, że nie. 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon oznajmiła, że dzięki przynależności do Związku gmina 
otrzymuje istotne opinie prawne. 

Radna M. Niedźwiecka zadała pytanie, czy jeśli miasto wystąpi ze Związku Miast Polskich  
to opinie będą w dalszym ciągu wpływały do gminy. 
Sekretarz M. Rogacki odpowiedział, że nie. 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że Rada powinna zastanowić się nad weryfikacją pewnych 
wydatków. 
Radna M. Niedźwiecka zauważyła, że ten wydatek jest znikomy, a mając możliwość 
zaciągnięcia opinii i porad prawnych można działać sprawniej. 

Radna M. Szkwarek odczytała fragment dokumentu otrzymanego na sesje: „Związek 
finansuje i udostępnia miastom członkowskim ekspertyzy prawnej.” 
Radna M. Szkwarek oznajmiła, iż z wypowiedzi przewodniczącego zrozumiała, że jeśli 
gmina ma jakiś problem to musi za pomoc zapłacić. 

 



   f) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów, 
   g)  nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów,  
 

Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, że projekty uchwał są realizacją wniosku 
Stowarzyszenia Miłośników Zawidowa i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 

  h) nadania Sali sportowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława  
      Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie nazwy „Sala sportowa imienia Marianny 
      i Władysława Margas”.  
 

Sekretarz Miasta M. Rogacki przekazał, iż w związku z tym, iż planowane jest otarcie Sali 
sportowej w dniu 11 lutego 2011r. trzeba podjąć temat jak najszybciej. 

Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż w dniu wczorajszym podczas trwania dyżuru w 
Urzędzie pojawili się funkcjonariusze Policji z pismem dotyczącym dokonania rozpoznania w 
zakresie osób pełniących obecnie funkcję samorządowców (radnych), przeprowadzenia 
spotkań i rozmów mających na celu m.in. poznanie problemów i zagrożeń mających wpływ 
na bezpieczeństwo, zwalczania i zapobiegania przestępczości. 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o wypracowanie 
propozycji na ww. temat. 

Wobec zrealizowania tematów, Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 18.00 zamknął 
wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej Zawidowie. 

 

 

            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                               

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 

 

 

 


