
                                                       Protokół nr LI/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 7 lipca 2014 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 12.00 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 11 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył LI Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Komisja wniosków:  
- radna Teresa Kozińska  
- radna Wiesława Marszał. 
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 czerwca  
2014 r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014,  
b) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2013, 
c) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
     miasta Zawidów,  
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

       5.  Zapytania, wnioski, interpelacje.  
       6. Sprawy różne.  
 
O godzinie 12.05 do posiedzenia dołączyła radna Teresa Brud oraz radny Jarosław Zajdel.    
Tym samym w posiedzeniu brało udział 13 radnych. 
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 protokołu z obrad L sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 czerwca  
2014 r.  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad L sesji 
Rady Miejskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad L z sesji Rady Miejskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. 
 



Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, 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. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
  
Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta  Zawidowa w okresie od 6 czerwca do 4 lipca 
2014 r. 

1. 9 czerwca – konferencja krajowa Euroregionu Nysa. Podsumowanie działalności za 
rok 2013. Udzielenie absolutorium zarządowi. 

2. 12 czerwca – spotkanie konsultacyjne w sprawie programu współpracy Polska-
Saksonia 2014-2020 w zakresie budowy dróg. Wszystkie środki z programu zostały 
przewidziane na przebudowę drogi wojewódzkiej Zgorzelec – Pieńsk – Ruszów, a i to 
za mało. 

3. 13 czerwca – otwarcie instalacji do przetwarzania biomasy w Zakładzie Gospodarki i 
Usług Komunalnych w Lubaniu. 

4. 17 czerwca – walne zgromadzenie wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Sp.z o.o. w Zawidowie. Udzielone zostało absolutorium zarządowi. 

5. 18 czerwca – społeczna rada SPZOZ w Zgorzelcu. Remont przychodni  zakończony 
będzie do 30 września 2014.  

6. 19 czerwca – Liga Siatkówki Plażowej w Zawidowie. Kolejne działanie ośrodka 
kultury. Udział wzięło kilkanaście drużyn z różnych miejscowości , także z poza 
powiatu zgorzeleckiego. 

7. 24 czerwca – festiwal nauki w Zespole Szkół, pomysł nauczycieli, wykonanie 
uczniowie i rodzice. Wspólne działanie pobudzające ciekowość wśród uczniów. 

8. 26 czerwca – podpisałem wraz z Panią Skarbnik umowę na obsługę bankową gminy z 
wybranym w drodze przetargu bankiem PKO BP. Przetargiem zostały objęte 
wszystkie jednostki gminy, łącznie z PUK Sp.zo.o. . Efektem czego jest umożliwienie 
dokonywania wpłat za wodę i ścieki w placówce banku bez prowizji, a także 
obniżenie kosztów obsługi bankowej. 

9. 25 -27 czerwca – zakończenia roku szkolnego w przedszkolu i szkole. 
10. 1 lipca – spotkałem się z prezesem ZGiUK Lubań w sprawie zmian w organizacji 

wywozu odpadów, harmonogramu wywozu. Omówione zostały ewentualne 
propozycje zmian w sposobie zbierania odpadów segregowanych. 

11. 3 lipca – spotkałem się z Wójtem Gminy Sulików. Omówione zostały wstępne 
możliwości przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Starego 
Zawidowa. W założeniu zasilanie ze zbiornika PUK-u. 

 
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż projekt uchwały zawiera uzasadnienie. 
 



Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon przekazała, iż dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 
31.183 zł jako środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie dotyczące 
przebudowy ścieżki spacerowo-rekreacyjnej na ul. Strzeleckiej przeznaczając ww. kwotę na 
wykonanie siłowni w parku miejskim pn. „Budowa street werkout”. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr LI/251/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr LI/251/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

b) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2013, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż projekt uchwały zawiera uzasadnienie  
i poprosił o zadawanie pytań. 
Pytań nie zadano. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr LI/252/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie:  
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2013. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr LI/252/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

c) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
     miasta Zawidów,  

Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż na sesji obecni są pracownicy 
Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania Pan Wojciech Korpal i Pan Krzysztof 
Chłopeniuk.  
Pan Wojciech Korpal przekazał, iż zmiana w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów została podjęta na podstawie uchwały 
intencyjnej, która została podjęta przez Radę Miejską w Zawidowie w roku 2012.  
Jednym z powodów dla którego zaistniała konieczność modyfikacji studium są wnioski 
mieszkańców. 
Pan Wojciech Korpal omówił zmiany w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów na podstawie prezentacji multimedialnej.  
Pan W. Korpal przedstawił uwagi wniesione do wyłożonego projektu zmian w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów, które 
stanowią załącznik nr 4 do projektu uchwały. 
Radna Bożena Szczygielska przekazała głos obecnemu na sesji w charakterze gościa Panu 
Dworakowskiemu. 
Pan Janusz Dworakowski przekazał, iż chciałby odnieść się do wniosku Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Zawidowie o uwzględnienie lokalizacji kotłowni dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach działek znajdujących się przy ulicy 
Broniewskiego.  



Pan Dworakowski oznajmił, iż mieszkańcy bloków przy których ma zostać wybudowana 
kotłownia nie zgadzają się na tego typu inwestycję w tymże miejscu.  
Burmistrz Miasta Robert Łężny przekazał, iż wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Zawidowie odnośnie wybudowania kotłowni przy ulicy Broniewskiego nie został 
uwzględniony, więc tym samym nie dojdzie do inwestycji na ww. ulicy. 
Uwzględniono możliwość ulokowania kotłowni w innym miejscu po przeprowadzeniu oceny 
oddziaływania na środowisko i rodzaju technologii, lecz nie dotyczy to ulicy Broniewskiego. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
Po przerwie na sali obecnych jest 13 radnych. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż każda uwaga zawarta w załączniku nr 4 do 
projektu uchwały w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zawidów zostanie poddana pod głosowanie. Uwag nieuwzględnionych 
lub częściowo nieuwzględnionych jest 15. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 1. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 2. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 3. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-8, przeciw-1, wstrzymujących 
się -4/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 4. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-9, przeciw-1, wstrzymujących 
się -3/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 5. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 6. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 7. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 8. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 9. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 



Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 10. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 11. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 12. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 13. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-8, przeciw-1, wstrzymujących 
się -4/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 14. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
 
Radna Bożena Szczygielska zgłosiła poprawkę do uwagi nr 15, aby z zapisu usunąć numery 
działek.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski wyjaśnił, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła wniosek, 
który dotyczy konkretnych działek. Rada Miejska nie może zmieniać wniosku Spółdzielni. 
Burmistrz Miasta R. Łężny dodał, iż uwaga nr 15 nie uwzględnia tych działek, więc nie 
rozumie w czym jest problem. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż poprawka nie może zostać poddana pod 
głosowanie.  
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie uwagę nr 15. 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-1, wstrzymujących 
się -1/ - zatwierdziła ww. uwagę.  
Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr LI/253/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie:  
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła uchwałę nr LI/253/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż projekt uchwały zawiera uzasadnienie. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr LI/254/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie:  
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 



Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr LI/254/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
       5.  Zapytania, wnioski, interpelacje.  
 
Radna B. Szczygielska zadała pytanie, jak wygląda sprawa bezpieczeństwa przy terenie 
byłego hotelu na ulicy Kopernika.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż sprawą zajmuje się nadzór budowlany. 
Radna Teresa Kozińska poprosiła, aby zwrócić uwagę na ulicę przy placu targowym,  
a mianowicie, aby w dni targowe ograniczyć przejazd ulicą między targiem, a blokami przy 
ulicy Broniewskiego.  
Wiceprzewodnicząca Rady G. Micińska zadała pytanie, czy firma, która zajmuje się 
remontem ulicy nr 355 będzie płacić gminie za zajęcie placu, na którym znajduje się 
przystanek PKS. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż firma zobowiązała się do odtworzenia trawnika 
na którym składowane są materiały. Natomiast mieszkańcy ulic sąsiadujących z placem chcą, 
aby zamiast trawnika pojawił się parking.  
Wiceprzewodnicząca G. Micińska zadała pytanie, czy istnieje możliwość obniżenia 
studzienek kanalizacyjnych na ulicy Spokojnej, gdyż jak wiadomo ulica jest w tragicznym 
stanie. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż jeśli chodzi o stan ulic, to istnieją jeszcze takie 
ulice jak ul. Niecała, którą w ogóle ciężko jest przejechać, a także ul. Mickiewicza  
i Kopernika.  
Burmistrz Miasta R. Łężny przekazał, iż uważa, że wszystkie te ulice wymagają remontów  
i zostaną wyremontowane, lecz jak wiadomo nie można zrobić wszystkiego jednocześnie.    
Radny Grzegorz Drabko poprosił o podanie zakresu prac w Przychodni Zdrowia  
w Zawidowie.  
Burmistrz Miasta R. Łężny przekazał, iż prace są wykonywanie zgodnie z założeniami 
Dyrektora WSSP ZOZ Pani Zofii Barczyk. Na chwilę obecną jest remontowany dach, 
wiadomo, że zostanie zainstalowana winda i wymienione ogrzewanie.  
Radny Mariusz Dróżdż oznajmił, iż na poprzedniej sesji Rady Miejskiej przedstawił prośbę 
mieszkańców ulicy Miłosza w sprawie postawienia znaku ograniczającego prędkość na ww. 
ulicy. 
Burmistrz Miasta R. Łężny przekazał, iż objazdu już nie ma i samochody przejeżdżają ulica 
Zgorzelecką.  
Radny M. Dróżdż oznajmił, iż samochody w dalszym ciągu poruszają się ulicą Czesława 
Miłosza.  
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż jeśli pojawią się w budżecie pieniądze, które będzie 
można przeznaczyć na zmianę organizacji ruchu, to znak zostanie postawiony. 
Radny M. Dróżdż oznajmił, iż pół roku temu przeznaczono 260.000,00 zł na oświetlenie ulic. 
Radny zadał pytanie, jak wygląda sprawa z zamontowaniem oświetlenia. 
Burmistrz R. Łężny oznajmił, iż prace odnośnie zamontowania oświetlenia są w trakcie 
wykonywania, a zakończenie tych prac planowane jest na dzień dzisiejszy na 30 września.     
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
15.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 



 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


