
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 
                 odbytego w 19 lipca 2011r. w Zakładzie Gospodarki i Usług 

Komunalnych w Lubaniu  
 
Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 11.00. 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 Stałych. 
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.  
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Bożena Szczygielska otworzyła 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  
O godzinie 11.15 radni Rady Miejskiej w Zawidowie wraz z osobami zaproszonymi udali się 
do Lubańskiego Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu 
 
 
Tematem posiedzenia było omówienie następujących punktów: 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
22  czerwca 2011r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej.  
4. Mieszkaniowy zasób Gminy – analiza zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stan 

techniczny i polityka miasta w tym zakresie. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
      a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, 
      b) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011, 

c) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2010  
    rok, 
d) ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez  
   Gminę Miejską Zawidów. 

      6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      7. Sprawy różne. 
 
 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

      a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, 
 
Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu Pan Michał Turkiewicz  
przekazał, iż chciałby zapoznać radnych i gości z działalnością Zakładu, a zwłaszcza  
z Centrum Utylizacji Odpadów oraz z inwestycja, którą Zakład zamierza wspólnie 
wybudować w latach 2012 -2013. 
 



Burmistrz Miasta Lubania Arkadiusz Słowiński przywitał wszystkich obecnych na 
posiedzeniu.  
 
Przewodniczący A. Pilarski przedstawił skład wizytacji. 
Pan M. Turkiewicz oznajmił, iż pojawiła się nowa ustawa, która mówi o tym, że gminy stają 
się odpowiedzialne za gospodarkę odpadami. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku. 
Pan Turkiewicz przekazał, iż spółka ma w planach budowę kompostowni i w związku z tym 
jest w trakcie przygotowywania inwestycji. Projekt inwestycji został wstępnie przedstawiony 
Urzędowi Marszałkowskiemu celem wzięcia udziału w Regionalnym Programie 
Operacyjnym i jest duża szansa, że uda się pozyskać środki na inwestycję.  
Jak wiadomo potrzebny jest wkład własny i w tym celu spółka zawiera porozumienie 
międzygminne.  
Do porozumienia przystąpiły: gmina Zgorzelec, gmina Lubań, gmina Platerówka i Leśna.  
Burmistrz Arkadiusz Słowiński oznajmił, iż problem dotyczy wszystkich gmin, a mając takie 
możliwości warto z nich skorzystać.  
Burmistrz Arkadiusz Słowiński oznajmił, iż ma nadzieje, ze wizyta w Centrum Utylizacji 
rozwieje wszelkie wątpliwości zarówno radnych jak i władz miasta, ponieważ jest to wspólny 
problem, który trzeba odpowiednio rozwiązać.  
Pan Turkiewicz przekazał, że spółka jest własnością Gminy Miejskiej Lubań i powstała  
w 2000 roku. Siedziba mieści się w Lubaniu w pobliżu Urzędu Miasta.  
Spółka w 80% zajmuje się gospodarką odpadami, a także cmentarzami komunalnymi, 
porządkiem w mieście i zimowym utrzymaniem dróg itd.  
Spółka obsługuje obszar powiatu lubańskiego. Nowa ustawa zabraniać będzie gminom 
wywozu odpadów poza obszar gospodarki odpadami, czyli poza powiat zgorzelecki, lubański 
i bolesławiecki. 
Pan M. Turkiewicz przedstawił rozmieszczenie oraz działalność spółki i Centrum Utylizacji 
Odpadów za pomocą prezentacji multimedialnej.  
 
Pan M. Turkiewicz przekazał, iż Zakład posiada niezwykle rozwinięty system selektywnej 
zbiórki i jest to jeden z lepszych systemów w Polsce. Ponadto od mieszkańców zbierane są 
bezpłatnie sprzęt elektryczny, który jest składowany do Zakładu Utylizacji w Osetnicy.  
Linia sortownicza jest linią nowoczesną i na niej przewożone są surowce, które są 
oczyszczane przez pracowników.  
Od kilku lat spółka przygotowuje się do budowy sortowni. W 2012 na inwestycje spółka 
będzie posiadała 7.000.000 zł, przy czym wsparcie z miasta wynosi 2.200.000 zł.  
Pan Turkiewicz omówił, jakie urządzenia i technologie będą potrzebne do budowy sortowni. 
Pan Turkiewicz oznajmił, iż nowe przepisy mówią o tym, że w przypadku, kiedy gmina nie 
wysegreguje 50% odpadów nakładane zostaną kary, które na dzień dzisiejszy wynoszą od 
40.000 zł do 200.000 zł i zapewne zostaną zwiększone.  
Pan M. Turkiewicz omówił działanie linii sortowniczej oraz koncepcje budowy kompostowni 
pomocą prezentacji multimedialnej.  
Pan M. Turkiewicz zaprosił radnych oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu do zwiedzenia 
Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubaniu.  
 
Po zwiedzeniu Centrum Utylizacji do posiedzenia dołączył Pan Poseł Roman Brodniak. 
Pan Roman Brodniak przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu.  
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, co będzie jeśli nie uda się uzyskać środków 
zewnętrznych na realizację inwestycji.  
Pan M. Turkiewicz wyjaśnił, iż jest przekonany, że spółka otrzyma dofinansowanie, tym 
bardziej, że jest to kontynuacja obecnego projektu.  



Przewodniczący Rady A. Pilarski zwrócił uwagę na § 5 ust. 1 projektu porozumienia, który 
mówi o tym, że strony porozumienia zobowiązują się kierować odpady ze swojego obszaru 
do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu.  
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy można złagodzić ten zapis, ponieważ  
w międzyczasie może pojawić się korzystniejsza alternatywa dla Zawidowa .  
Pan M. Turkiewicz wyjaśnił, że zapisu nie można zmienić, ponieważ inwestycja będzie 
realizowana po to, aby wspólnie z niej korzystać. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy spółka bierze pod uwagę odbiór odpadów  
z gmin, które nie wejdą w porozumienie. 
Pan M. Turkiewicz wyjaśnił, że ilość przyjętych odpadów będzie określać moc linii, a jeśli 
pojawią się inne gminy, to będzie konieczność pracy linii na drugą zmianę, co naturalnie 
wiąże się z dodatkowymi kosztami.  
Pan M. Turkiewicz oznajmił, iż spółka nie musi odbierać odpadów z gmin nie wchodzących 
w porozumienie. Gminy podpisujące porozumienie wnoszą wkład własny w inwestycje  
i niesprawiedliwe byłoby korzystanie z inwestycji przez pozostałe gminy, które nie poniosły 
kosztów z tego tytułu.  
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, czy w roku 2012 usługi, które są świadczone na 
terenie Lubania będą świadczone  w tym samym zakresie na terenie Zawidowa.  
Pan M. Turkiewicz oznajmił, że ustawa będzie obligatoryjnie narzucać odbiór odpadów 
komunalnych, natomiast sposób organizacji będzie różny.  
Pan M. Turkiewicz wyjaśnił, że to gmina w przetargu określi, jakie wymogi powinny być 
spełnione przez firmę. 
Radna Gabriela Micińska zwróciła uwagę na § 2 ust. 1, w którym nie podano kwoty.  
Pan M. Turkiewicz  poinformował, że spółka zakładała 1.000.000 zł wkładu Gminy Miejskiej 
Zawidów, lecz po negocjacjach Burmistrza Józefa Sontowskiego wkład ten będzie wynosił 
500.000 zł.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, co by było w przypadku niepodjęcia uchwały przez 
radnych.  
Pan M. Turkiewicz odpowiedział, że w takim przypadku gmina Zawidów musiałaby 
wybudować własną instalację, bądź znaleźć inną alternatywę.  
Radna B. Szczygielska zauważyła, iż w § 4 widnieje zapis, że realizacja inwestycji powinna 
nastąpić w 2012 roku, natomiast z prezentacji i informacji wynika, że będzie to jednak 
połowa 2013 r.  
Pan M. Turkiewicz poinformował, iż jest to wersja robocza porozumienia i zapis należy 
zmienić na rok 2012/2013. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jakie gwarancje ma gmina, że za roku\ lub dwa cena 
wywozu nieczystości nie wzrośnie. 
Pan M. Turkiewicz wyjaśnił, że to gmina będzie określać wysokość ceny wywozu 
nieczystości.  
Radna G. Micińska oznajmiła, że gmina określi cenę, lecz spółka może się na nią nie zgodzić.  
Pan M. Turkiewicz oznajmił, że niewiadomo jak będą wyglądały za 2 lata opłaty 
środowiskowe i ceny składników takich jak energia oraz paliwo. 
Radna B. Szczygielska zadała pytanie, czy po zakończeniu inwestycji na gminie Zawidów 
będą ciążyły obowiązki partycypowania w kosztach eksploatacji. 
Pan M. Turkiewicz wyjaśnił, że nie chodzi o konkretne kwoty, lecz o ilości przekazywanych 
odpadów.  
Pan M. Turkiewicz podziękował wszystkim obecnym na posiedzeniu za uwagę i opuścił 
posiedzenie.  
 
Przewodniczący A. Pilarski przeszedł do omówienia pozostałych projektów uchwał.  



 
      b) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011. 

 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon poinformowała, iż projekt uchwały został bardzo 
przejrzyście przedstawiony w materiałach, które radni otrzymali wraz z zaproszeniem  
i poprosiła o zadawanie pytań.  
Pytań nie zadano.  
  

c) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2010 rok. 
 
Pytań nie zadano.  
 

d) ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez      
     Gminę Miejską Zawidów. 

 
Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, że projekt uchwały jest konsekwencją badania uchwały 
w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową.  
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że Prokuratura zwróciła się o konkretne podanie,  czego 
dotyczą zajęcia ponadprogramowe.  
Pytań nie zadano.  
 
Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 17.00 zakończył część wspólną posiedzenia. 
 
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 
 


