
                                                       Protokół nr LIII/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 30 września 2014 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.30 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 15 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył LIII Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Komisja wniosków:  
- radna Gabriela Micińska 
- radny Włodzimierz Michalkiewicz. 
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad LI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 7 lipca 2014 
r., oraz LII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 lipca 2014 r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu finansowego 

Ośrodka Kultury za I półrocze 2014 r. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

           a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014,   
    b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,  

          c) uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
              Zawidów,  
          d) przyjęcia Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na  
              lata 2014 – 2020,   
       6.  Zapytania, wnioski, interpelacje.  
       7. Sprawy różne.  
 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski zwrócił się  
z zapytaniem, czy radni bądź Burmistrz wnoszą o dokonanie zmian w wyżej wymienionym 
porządku obrad. 
Wniosków nie zgłoszono. 
 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad LI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 7 lipca 
2014 r., oraz LII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 lipca 2014 r.  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad LI sesji 
Rady Miejskiej z dnia 7 lipca 2014 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad LI z sesji Rady Miejskiej z dnia 7 lipca 2014 r. 
 



Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0, przyjęła ww. protokół. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad LII sesji 
Rady Miejskiej z dnia 31 lipca 2014 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad LII z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 lipca 2014 r. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0, przyjęła ww. protokół. 
 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż pełni dyżury w każdą środę w godzinach 
od 16.00 do 17.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zawidowie.  
 

3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu finansowego 
Ośrodka Kultury za I półrocze 2014 r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej i poprosił o zadawanie pytań.  
Pytań nie zadano. 
 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
 
Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta Zawidowa w okresie od 10 lipca do 29 
września 2014 r. 
 

1. 10 lipca wraz z Komendantem Powiatowym Policji byłem w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Celem spotkania była próba wypracowania 
koncepcji współpracy przy remoncie posterunku w Zawidowie. 

2. 18 lipca podpisałem umowę na budowę oświetlenia na ulicach w mieście z firmą 
Ricardo ze Zgorzelca. Wartość prac 218 tys.zł.  

3. 25 lipca podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania 
pod nazwą „ Usuwanie barier architektonicznych przy ul. Zgorzeleckiej  
i Skłodowskiej w Zawidowie” 

4. 29 lipca – odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgorzelcu Święto Policji  
w którym brałem udział. 

5. 20 sierpnia podpisałem umowę z firmą Tom-Pol z Osieka Łużyckiego na wykonanie 
odbudowy wlotu rowu do kanału deszczowego” .  

6. 27 sierpnia podpisałem umowę z Wykonawcą na zadanie pn.” Usunięcie barier 
architektonicznych przy ul. Zgorzeleckiej i Skłodowskiej” . Wykonawcą jest firma 
Insbud ze Zgorzelca.  

7. 18,19 września brałem udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Starostów regionu 
jeleniogórskiego. W trakcie odbyło się spotkanie w Marszałkiem Województwa oraz 
pracownikami urzędu marszałkowskiego, a także z Biskupem Legnickim. 

8. 25 września uczestniczyłem  w posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej. Na posiedzeniu podjęta została uchwała o zwiększeniu stawki na 



utrzymanie zwierząt w schronisku. Zatwierdzono także zmiany w statucie w związku 
z wystąpieniem ze ZGZZ gminy Siekierczyna. 

 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
           a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014,   
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej i poprosił o zadawanie pytań.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr LIII/256/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 września 2014 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr LIII/256/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

    b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej i poprosił o zadawanie pytań.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr LIII/257/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 września 2014 r.  
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr LIII/257/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
          c) uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
              Zawidów,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej i poprosił o zadawanie pytań.  



 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr LIII/258/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 września 2014 r.  
w sprawie: uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr LIII/258/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
          d) przyjęcia Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na  
              lata 2014 – 2020, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej i poprosił o zadawanie pytań.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – głosowanie indywidualne. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Radny Mariusz Dróżdż zadał pytanie, jakie będą skutki niepodjęcia projektu uchwały. 
Radca Prawny Violetta Lemek wyjaśniła, iż przepisy mówią tylko o tym, że do zadań 
własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
Mecenas Violetta Lemek wyjaśniła, iż nie ma zapisu, co do terminu podjęcia strategii. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr LIII/259/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 września 2014 r.  
w sprawie: przyjęcia Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów 
na lata 2014 – 2020. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -2/ - podjęła uchwałę nr LIII/259/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

6. Zapytania, wnioski, interpelacje. 
 



Wiceprzewodnicząca Rady Gabriela Micińska zadała pytanie odnośnie zamknięcia odcinka 
drogi nr 355 koło przejazdu kolejowego, a mianowicie, czy nie można było wykonać remontu 
przejazdu w czasie, kiedy wykonywany był remont drogi nr 355. 
Wiceprzewodnicząca G. Micińska oznajmiła, iż po raz kolejny mieszkańcy muszą korzystać  
z objazdu i jak wiadomo jest to spore utrudnienie.  
Burmistrz Miasta Robert Łężny wyjaśnił, iż przejazd kolejowy jest wykonywany przez PKP  
i wszelkie informacje otrzymał dopiero po otwarciu drogi nr 355. Objazd ma trwać około do  
6 października.  
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, jak wygląda sprawa budynku przy ulicy Szkolnej, 
który jest dewastowany i zagraża uczniom, jak i mieszkańcom, którzy tamtędy przechodzą.  
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż tematem zajmuje się policja, jak i nadzór budowlany, 
lecz właściciel budynku nie poczuwa się obowiązku zabezpieczenia obiektu.  
Radna Wiesława Marszał zadała pytanie, czy droga do lasu Lubańskiego będzie 
uporządkowana.  
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż droga zostanie utwardzona.  
Radna W. Marszał przekazała prośbę mieszkańców ulicy Skłodowskiej, aby przy wjeździe na 
parking przy ulicy Broniewskiego od ww. ulicy można by było zrobić ulicę jednokierunkową, 
aby można było wjeżdżać od strony ul. Skłodowskiej, a wyjeżdżać od strony ul Zgorzeleckiej.  
Burmistrz R. Łężny przekazał, iż wjazd na parking do ul. Skłodowskiej będzie poszerzony, 
więc nie powinno być problemu, ale weźmie ten problem pod uwagę.  
Radna W. Marszał przekazała prośbę mieszkańców ulicy Dębowej o utwardzenie ulicy  
w uwagi na rozkopaną drogę podczas montażu oświetlenia.  
Burmistrz R. Łężny oznajmił, iż zlecił zadanie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych  
i otrzymał informację w dniu dzisiejszym, że ulica Dębowa została utwardzona.  
Radny Mariusz Dróżdż przekazał, iż na ulicy Szkolnej o godz. 8.00 od poniedziałki do piątku 
jest duży problem z bezpieczeństwem na drodze z uwagi na dużą ilość poruszających się 
samochodów przed szkołą.  
Burmistrz R. Łężny oznajmił, iż owszem temat pojazdów poruszających się pod szkołą jest 
sporym problemem, lecz w pierwszej kolejności trzeba dotrzeć do świadomości rodziców, 
którzy stwarzają ten problem. 
Radny Adam Żuk zadał pytanie, czy istnieje możliwość wyrównania górki przy lasku 
lubański, na której zimą dzieci zjeżdżają na sankach.  
Burmistrz R. Łężny przekazał, iż zajmie się tą sprawą.  
 
       7. Sprawy różne.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż sprawy różne były omawiane na bieżąco. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
19.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


