
                                                       Protokół nr LII/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 31 lipca 2014 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 16.00 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 10 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył LII Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na 
rok 2014. 

 
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. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na 
rok 2014. 

 
Burmistrz Miasta Robert Łężny przekazał, iż projekt uchwały dotyczy dofinansowania do 
zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego w wysokości 138.400,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. 
„Usunięcie barier architektonicznych przy ulicy Zgorzeleckiej i Marii Curie-Skłodowskiej w 
Zawidowie”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski zadał pytanie, jaki jest zakres prac 
związanych z zadaniem. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż zadanie dotyczy wymiany nawierzchni na 
parkingu przy ulicy Zgorzeleckiej od wjazdu naprzeciwko poczty do wyjazdu przy ulicy 
Skłodowskiej oraz przesunięcia oświetlenia. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gabriela Micińska zadała pytanie, ile będzie kosztować całość 
inwestycji. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że około 210.000,00 zł.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
Po przerwie na sali obecnych jest 10 radnych. 
 
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 LII/255/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014. 
 
Rada Miejska w obecności 10 radnych, w głosowaniu:/za-10, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr LII/255/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
16.30 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


