
SPRAWOZDANIE 

z działalności Rady Miejskiej w Zatorze  

VI KADENCJI 2010-2014 r. 

  

  

Rada Miejska w Zatorze kadencji 2010-2014 odbyła 60 posiedzeń Sesji, w tym 5 sesji 

nadzwyczajnych i 8 uroczystych. 

  

Frekwencja obecności radnych na sesjach wyniosła 95,9% 

1. Na posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Zatorze omówiono tematy wynikające 

z planu pracy Rady Miejskiej na poszczególne lata i przyjęto m.in.: 

 sprawozdania z wykonania budżetu; 

 raporty z działalności jednostek organizacyjnych Gminy Zator; 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Zator;  

 sprawozdania o przygotowaniu wypoczynku letniego organizowanego przez Szkoły i 

Ośrodek Kultury; 

 informację dyrektorów szkół o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego w poszczególnych latach;  

 wysłuchano informacji o realizacji zadań przez jednostki organizacyjne: Regionalny 

Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze; 

 wysłuchano informacji Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie 

gminy, realizowanych programach i konkursach, promocji zatrudnienia i aktywizacji 

lokalnego rynku pracy ; 

 wysłuchano Informację Komendant Komisariatu Policji w Zatorze i Komendanta 

Powiatowego Policji i stanie bezpieczeństwa w mieście i gminie. 

 omówiono realizację inwestycji i bieżących remontów w Gminie; 

 ustalono stawki podatków i opłat lokalnych; 

 zatwierdzono plany pracy Rady Miejskiej i Komisji RM. 

  

2. Rada Miejska w Zatorze w kadencji 2010-2014 podjęła: 478 uchwał m.in. 

dotyczących: 

o spraw finansowych tj. uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie Gminy 

Zator, 

o podatków i opłat lokalnych, zaciągnięcia kredytów i pożyczek 

długoterminowych, współfinansowania zadań z powiatem i województwem,  

o gospodarki mieniem komunalnym Gminy Zator i zasobów mieszkaniowych , 

o miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium 

uwarunkowań, 



o oświaty tj. regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia świadczeń 

przyznawanych nauczycielom, określenia zasad korzystania ze stołówek 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę, ustalenia 

planów sieci szkół i przedszkoli, 

o zatwierdzania taryf cen wody, ścieków i odpadów komunalnych, 

o nadania statutów dla Zespołu Szkół i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w 

Grodzisku oraz Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze , 

o statutów i zmian w statutach Ośrodka Pomocy Społecznej, Regionalnego 

Ośrodka Kultury i Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze. 

  

Część z podjętych uchwał została już zrealizowana, niektóre jednak wymagają 

dłuższej realizacji. Część uchwał jest realizowana na bieżąco.  

  

  

Ważniejsze uchwały podjęte przez Radę Miejską w Zatorze kadencji 2010-2014 to: 

 dokonanie zmian w przyjętym lokalnym Programie Rewitalizacji Zatora ; 

 nadanie imienia „Złota Rybka” dla Samorządowego Przedszkola w Zatorze; 

 uchwalenie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zator ; 

 rok 2011 i kolejne lata, to włączanie nieruchomości do Strefy Ekonomicznej podstrefy 

Krakowskiego Parku Technologicznego na obszarze gminy Zator; 

 w roku 2011 podjęto uchwałę o powołaniu Spółki pod Firmą Zatorska Agencja 

Rozwoju Sp z o.o. i przystąpieniu do niej gminy Zator; 

 decyzją rady w 2012 roku zlikwidowany zostaje samorządowy zakład budżetowy o 

nazwie Komunalny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze, celem jego 

przekształcenia w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, 

 w tym samym roku zlikwidowane zostaje Liceum profilowane w Zatorze 

funkcjonujące w ramach struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Zatorze, 

 listopad 2012r., to szereg uchwał podjętych przez radnych, dotyczących kwestii 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy, 

 w tym samym roku, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Podolszu nadano imię 

Tadeusza Kościuszki, 

 utworzono oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zatorze i Zespół Szkół i 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Grodzisku oraz Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe włączone w struktury Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze 

 przyjęto Program stypendialny wspierający uzdolnionych uczniów gminy Zator, 

 radni podjęli uchwałę intencyjną, która umożliwi opracowanie własnych znaków 

Gminy Zator- flagi, chorągwi, pieczęci oraz innych atrybutów władzy budujących i 

utrwalających tożsamość lokalną i promocję gminy oraz mieszkańców, 

 w październiku 2013 r. zostaje utworzony Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze, 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zatorze i Technikum dla młodzieży na podbudowie 

Szkoły Gimnazjalnej, 

 uchwalono wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zatorze, 



 w styczniu 2014r. została ustanowiona Nagroda Gospodarcza Burmistrza Zatora 

„Złota Łuska”. Jest to nagroda o charakterze honorowym i daje wyraz uznania za 

zaangażowanie w rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Zator i jej mieszkańców, 

 przyjęto programy: Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomani, Gminny Program Wspierania Rodziny, Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Zator; 

 uchwałą Nr LIX/468/14 z dnia 30.09.2014r. przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Zator 

na lata 2014-2022. Jest to jedna z ważniejszych uchwał, określa priorytetowe kierunki 

rozwoju całej gminy. Zawiera koncepcje funkcjonowania Gminy Zator ze wskazaniem 

jej wizji, misji, priorytetów, celów i działań prorozwojowych.  

  

3. Radni podejmowali 2 uchwały rezolucje dotyczące podjęcia działań mających na celu 

uczczenie 150 Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz ograniczenia przejazdu 

samochodów ciężarowych po drodze krajowej Nr 44 na odcinku Skawina - Oświęcim.  

  

4. Uchwałą Nr XV/91/11 z dnia 25.08.2011r. ustanowiono tytuł Honorowego Obywatela 

Gminy Zator. Godność Honorowego Obywatela Gminy Zator jest wyrazem najwyższego 

wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli Polskich 

i cudzoziemców nie będących mieszkańcami Gminy Zator, którzy w istotny i 

wyróżniający się sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Gminy Zator.  

  

Tytuł ten otrzymywali: 

11.11.2011r. - Pani Maria Dudzińska– Gyorfine 

10.11.2012r. - Pani Grażyna Korpal  

10.11.2013r. - Pan Dr Hajdu -Lajos.  

  

5. Radni uczestniczyli w wydarzeniach i uroczystościach patriotycznych, religijnych i 

związanych ze współpracą międzynarodową. W zakresie współpracy z miastami 

partnerskimi kilkuosobowe delegacje radnych reprezentowały naszą gminę w 

następujących miastach partnerskich : Bojnice na Słowacji, Berekfurdo na Węgrzech, 

Csikszentkiraly w Rumuni i Brig – Gils – Szwajcaria. 

6. Rada Miejska w Zatorze kadencji 2010-2014 zgłosiła szereg wniosków i 

interpelacji, które w szczególności dotyczyły: 

o gospodarki komunalnej, ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

o koniecznych bieżących napraw oraz prowadzonych remontów i inwestycji w 

Gminie, 

o ochrony zdrowia mieszkańców naszej gminy, 



o spraw kultury, oświaty i rekreacji.  

  

Wszystkie uchwały, interpelacje, wnioski i zapytania były przekazywane na bieżąco do 

Burmistrza w celu realizacji zadań w nich zawartych. Radni na bieżąco informowani byli o 

wykonaniu zgłaszanych przez nich interpelacji.  

  

7. Rada kadencji 2010 -2014 rozpatrzyła 6 skarg. 

  

  

  

Zator , dnia 28 października 2014 r. 
 


