
                                                       Protokół nr L/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 5 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 14 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył L Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Komisja wniosków:  
- radny Piotr Kosewicz  
- radny Mariusz Dróżdż. 
 
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 XLIX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 3 kwietnia 2014 r.  
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Zawidów za 2013 r.  
5. Realizacja zadań jednostek organizacyjnych gminy Zawidów wynikających z podstaw 

prawnych i przyjętych planów finansowych na rok 2014. 
6. Informacja z realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
     a) rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  
           za rok 2013: 
        - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidów  
          sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok  2013, 
        - opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za rok  
          2013, 

  - uchwała  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
    z wykonania budżetu za rok 2013, 

    b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa: 
              - wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa  
                za  rok 2013, 
              - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  
                Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa    
                za rok 2013, 
              - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 2013, 
          c) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2013, 
          d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie  
                za rok 2013,  
          e) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014, 
          f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
          g) sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu, 
       8.  Zapytania, wnioski, interpelacje.  
       9. 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. 
 
Sekretarz Miasta złożył wniosek o usunięcie z porządku obrad projektu w sprawie 
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2013. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie ww. wniosek.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0, przyjęła ww. wniosek. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski oznajmił, iż po zmianach porządek dzisiejszej 
sesji przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 3 kwietnia 2014 
r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Zawidów za 2013 r.  
5. Realizacja zadań jednostek organizacyjnych gminy Zawidów wynikających z podstaw 

prawnych i przyjętych planów finansowych na rok 2014. 
6. Informacja z realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

     a) rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  
           za rok 2013: 
        - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidów  
          sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok  2013, 
        - opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za rok  
          2013, 

  - uchwała  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
    z wykonania budżetu za rok 2013, 

    b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa: 
              - wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa  
                za  rok 2013, 
              - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  
                Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa    
                za rok 2013, 
              - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 2013, 
           c)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie  
                za rok 2013,  
           d) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014, 
           e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
           f) sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu, 
       8.  Zapytania, wnioski, interpelacje.  
       9. Sprawy różne.  
 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
3 kwietnia  2014 r.  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XLIX 
sesji Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. 



 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XLIX z sesji Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-14, 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 3 kwietnia do 4 
czerwca 2014. 

1. 10 maja – posiedzenie społecznej rady ZOZ. Omówione zostały planowane i bieżace 
inwestycje,  w tym remont przychodni w Zawidowie.  

2. 5 maja – spotkanie w sprawie funkcjonowania Zachodniego Obszaru Integracji w 
Bolesławcu z udziałem m.in. Marszałka Województwa i Pani Wiceminister 
Gospodarki. Przedstawione zostały zamierzenia na nowy okres finansowania 2014-
2020. Gminy zrzeszone w ZOI będą mogły korzystać ze środków RPO w ramach puli 
przydzielonej na ten obszar. Wstępnie przyjęte jest około 70 mln EUR. Duża część 
wsparcia kierowana będzie do przedsiębiorstw, jednak w nadchodzącym okresie będą 
to głównie pożyczki. 

3. 10 maja odbył się festyn z okazji 40-lecia funkcjonowania przedszkola w budynku 
przy ulicy Parkowej. Wspólnie z prezydium Rady wręczyliśmy na ręce Pani Dyrketor 
pamiątkową tablicę. Drzewka zakupione przeze mnie zostały już zasadzone na terenie 
przedszkola. 

4. 11 maja odbył się turniej Orlików z udziałem zawodników z Piasta Zawidów, 4 
czerwca turniej Żaków. W turnieju Żaków zwyciężyła drużyna Piasta. Udział naszych 
drużyn  w takich turniejach potwierdza sens przeznaczania pieniędzy z budżetu gminy 
na funkcjonowanie klubu. 

5. 11 maja odbyły się powiatowe obchody dnia strażaka. Zaproszone zostały jednostki 
należące do KSRG którego OSP Zawidów dopiero planuje przyłączenie. Obchody z 
udziałem Ministra Kultury, Marszałka Województwa oraz Wojewody Dolnośląskiego. 

6. 11 maja odbyło się również podczas Biesiady Łużyckiej wręczenie medalu 
zasłużonym dla kultury polskiej. Medal ten zespołowi Jarzębina wręczył Minister 
Kultury Bogdan Zdrojewski. 

7. 12 maja spotkaliśmy się z delegacją z miasta partnerskiego Bernstadt. Omówiliśmy 
dalsze możliwości współpracy , ewentualne plany na następny okres finansowania. 
Weryfikacja planów nastąpi po przedstawieniu przez instytucje zarządzające 
programu. 

8. 14 maja spotkałem się z Dyrektorem DSDiK w sprawie zmian oznakowania na ulicy 
Granicznej. Uzgodniliśmy, że zostanie wykonany nowy projekt organizacji ruchu tak 
by był możliwy zjazd na posesje wzdłuż ulicy. W dalszym ciągu zgodnie z 
obowiązującym prawem budowa parkingów przy sklepach oraz zjazdy na nie należą 
do właściciela. Nie jest to inwestycja drogowa. 



9. 15 maja odbyło się zakończenie projektu „ Zaprzyjaźnić się i zrozumieć. Wyjazdowa 
lekcja integracji dla szkół polskich i niemieckich” w ramach którego uczniowie 
czterech szkół przebywali w Świeradowie Zdroju , ucząc się i bawiąc. 

10. 20 maja podpisałem umowę na przebudowę ulicy Strzeleckiej w ramach promesy 
ministerstwa administracji i cyfryzacji. Prace rozpoczną się 9 czerwca. 

11. 22 maja brałem udział w konferencji dotyczącej informacji przestrzennej. Temat 
główny cyfryzacja i udostępnienie posiadanych zasobów mapowych, w tym planu 
zagospodarowania przestrzennego. Niestety na dzień dzisiejszy działania powinno być 
sfinansowane ze środków gminy. 

12. 27 maja podpisałem umowę na przebudowę skarpy przy ulicy Jana Pawła 
 

4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Zawidów za 2013 r.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
Pytań nie zadano.  
 

5. Realizacja zadań jednostek organizacyjnych gminy Zawidów wynikających z podstaw 
prawnych i przyjętych planów finansowych na rok 2014. 

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

6. Informacja z realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
Pytań nie zadano.  
 
 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
       a) rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  
           za rok 2013: 
        - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidów  
          sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok  2013, 
        - opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za rok  
          2013, 

  - uchwała  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
    z wykonania budżetu za rok 2013, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 
2013 zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
Pytań nie zadano.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał Uchwałę Nr I/67/2014 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2014 r.  
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidowa sprawozdaniu  
z wykonania budżetu za 2013 rok. Opinia jest pozytywna.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Zawidowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013. Opinia jest pozytywna. 



 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr L/245/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr L/245/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu 
 

    b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa: 
              - wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa  
                za  rok 2013, 
              - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  
                Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa    
                za rok 2013, 
              - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 2013, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 
2013. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał Uchwałę Nr I/142/2014 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie opinii  
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Zawidowa za rok 2013. Opinia jest pozytywna.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisja Budżetu i Finansów – głosowanie indywidualne. 
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 L/246/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie: 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 2013. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr L/246/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Burmistrz Miasta Robert Łężny wyraził słowa podziękowania dla radnych Rady Miejskiej  
w Zawidowie.  
 
           c)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie  
                za rok 2013,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
Pytań nie zadano. 
 



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 L/247/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie: 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2013. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr L/247/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           d) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
Pytań nie zadano. 
 
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 L/248/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr L/248/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
Pytań nie zadano. 
 
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 L/249/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie: 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr L/249/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           f) sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
Pytań nie zadano. 
 
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 L/250/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie: 
sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr L/250/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
          8.  Zapytania, wnioski, interpelacje. 
 
Radny Adam Żuk zadał pytanie, czy przy okazji remontu drogi nr 355 zostanie 
zagospodarowane jakiś sposób przejście na ulicy Zgorzeleckiej przy kioskach. 
Burmistrz Miasta Robert Łężny odpowiedział, iż najprawdopodobniej zostaną zamontowane 
barierki przy ulicy. 
Radny Mariusz Dróżdż zadał pytanie, czy istnieje możliwość zamontowaniu znaku 
ograniczającego prędkość do 20 km/h z tabliczką informacyjną „Uwaga kurz”, przy ulicy 
Czesława Miłosza. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż owszem można taki znak ustawić, lecz nie 
wiadomo, czy przejeżdżający kierowcy będą się do niego dostosowywać. 
 
 
      9. Sprawy różne. 
 
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż pojawiła się osoba chętna do zakupu działki przy 
ulicy Wilczej koło PSK-u i omówił szczegóły propozycji. 
Przedstawiciel firmy jest chętny do spotkania z Radą Miejską. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
18.30 zamknął sesję. 
 
 



 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, iż do 30 kwietnia br. radni Rady Miejskiej  
w Zawidowie mają obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2013.  
Radny Mariusz Dróżdż zwrócił się z prośbą od mieszkańców ulicy Norwida, którzy mają 
problem z parkowaniem samochodów przy ulicy, gdyż parking należy do sklepu „Biedronka” 
i przeznaczony jest on do klientów sklepu. Mieszkańcy proszą o wygospodarowanie odcinka 
tej drogi na parking dla mieszkańców ww. ulicy.  
Burmistrz Miasta R. Łężny przekazał, iż nie jest to droga wewnętrzna i w tym przypadku 
ciężko będzie znaleźć rozwiązanie.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
18.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


