
                                                       Protokół nr XL/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 18 lipca 2013 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 11 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XL Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż sesja została zwołana na wniosek 
Burmistrz Miasta Zawidowa Pana Roberta Łężnego.  
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

2. 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 złożono.  
 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  

 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XL/209/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 18 lipca 2013 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XL/209//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 



b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XL/210/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 18 lipca 2013 r.  
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XL/210//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

2. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski odczytał pismo państwa Agnieszki i Sławomira 
Paustian skierowane do Rady Miejskiej złożone w dniu 17 lipca 2013 r. w sprawie wniosku  
o sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ulicy Lubelskiej 1. 
Burmistrz Miasta R. Łężny przekazał, iż przedstawione pismo jest efektem pisma złożonego 
przez siostrzenicę mieszkańca, który wcześniej wynajmował ww. lokal mieszkalny z prośbą  
o przepisanie na nią umowy najmu. 
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż najlepszym wyjściem będzie utworzenie komisji, 
która zajęłaby się przeanalizowanie sprawy, która jest niewątpliwie trudna.  
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, jakie jest w gminie zapotrzebowanie na lokale 
komunalne.  
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki odpowiedział, iż złożono około 40 podań w tej sprawie. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, jaki jest stan mieszkania.  
Radny Mariusz Dróżdż oznajmił, iż mieszkanie jest w stanie „opłakanym” i jeśli gmina 
będzie chciała wynająć lokal, to będzie musiała zadbać o to, aby spełniał on pewne warunki, 
co wiąże się z nakładami finansowymi.  
 
Radny Mariusz Dróżdż zadał pytanie, czy gmina jest w stanie w jakiś sposób wpłynąć na 
mieszkańców, którzy na swoich działkach budowlanych utrzymują chwasty, mające wpływ 
na posesje mieszkańców sąsiadujących.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż pracownik Urzędu nie ma prawa wejść na cudzą 
posesję, może jedynie zwrócić się do właściciela z prośbą o usunięcie chwastów i innych 
zanieczyszczeń. 
Radny G. Drabko zadał pytanie, jak przebiega współpraca z Zakładem Gospodarki i Usług 
Komunalnych w Lubaniu w kwestii odpadów komunalnych. 
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż póki co firma jest otwarta na wszelkie propozycje  
i wszystkie sprawy zostają załatwiane i wyjaśniane na bieżąco. 
Radny Mariusz Dróżdż zadał pytanie, czy mógłby otrzymywać zaproszenia na sesje Rady 
Miejskiej wraz z materiałami w formie elektronicznej, chociażby w ramach oszczędności.  



Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż słyszał o różnych sposobach przesyłania 
materiałów na sesje, lecz zaproszenia w formie papierowej są jedyną niezawodną formą  
i dopóki przewodniczy Radzie Miejskiej, materiały na sesje zostaną dostarczane w takiej 
właśnie postaci.  
Radny M. Dróżdż oznajmił, iż rozumie uwagi, ale jeśli jest możliwość otrzymywania 
zawiadomień w formie elektronicznej, to prosiłby o przesłanie materiałach w takiej postaci.  
Radny Mariusz Dróżdż zadał pytanie, czy został załatwiony problem oświetlenia przy ulicy 
Szybów.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż temat oświetlenia w mieście jest załatwiany na 
bieżąco.  
Radny M. Dróżdż zadał pytanie, czy można by było przeprowadzić rozmowę z mieszkańcem 
miasta prowadzącym działalność transportową, aby zwrócił uwagę swoim pracownikom, 
kierującym pojazdami powyżej 12 ton o wolniejszą jazdę na terenie zabudowanym. 
Mieszkańcy m.in. ulicy Wilczej skarżą się na przejeżdżające z dużą prędkością tiry, czego 
efektem są popękane ściany w ich domach.   
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż rozmawiał na ten temat z przedsiębiorcą. 
Radny Grzegorz Drabko oznajmił, iż coraz więcej gmin korzysta z systemu opomiarowania 
prędkości połączony z sygnalizacją świetlną.  
Radny oznajmił, iż można by było zastanowić się nad takim wyjściem.  
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska zajmowała się tematem, lecz nie ustalono żadnych konkretów. 
Burmistrz dodał, iż takie wyjście trzeba będzie także wziąć pod uwagę.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
18.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


