
                                                       Protokół nr XLIII/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 6 września 2013 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 13 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XLIII Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż sesja została zwołana na wniosek 
Burmistrza 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,  
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 
Burmistrz Miasta Robert Łężny oznajmił, iż na sesji poprzedniej została podjęta uchwała  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
W międzyczasie został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie ulicy Szerokiej i Zgorzeleckiej. 
Znana jest kwota na wykonanie zadania. 
Dodatkowym zadaniem będzie wykonanie odcinka ulicy Lubańskiej, w związku z czym 
zaistniała konieczność ogłoszenia przetargu na kredyt w całości.  
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon przekazała, iż po zaciągnięciu kredytu na dzień 31 
grudnia 2013 roku gmina będzie posiadała zadłużenie 34,29%. Po zmianie, która miałaby 
zostać wprowadzona wydatki inwestycyjne miałyby wynosić 1.830.000,00 zł, z czego udział 
gminy będzie wynosił około 554.000,00 zł.  
Skarbnik K. Bilmon oznajmiła, iż ta kwota jest bezpieczna dla budżetu i biorąc pod uwagę 
dotację państwa w wysokości około 1.300.000,00 zł szkoda byłoby tych środków nie 
wykorzystać. 
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, jaka jest kwota zadłużenia gminy. 
Skarbnik K. Bilmon wyjaśniła, iż na dzień 31 grudnia 2013 r. zadłużenie będzie wynosiło 
4.247.286,00 zł.  



Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, jaką kwotę kredytu spłacono w roku 
ubiegłym i bieżącym.  
Skarbnik K. Bilmon przekazała, iż w roku 2012 spłacono 1.728.000,00 zł. W roku 2013 
należy spłacić 1.111.000,00 zł, przy czym już spłacono około 900.000,00 zł.   
 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, jakie byłoby zadłużenie w roku 2014 przy 
założeniach, że gmina nie będzie posiadała inwestycji.  
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że zadłużenie wynosiłoby 33%. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy brano pod uwagę sfinansowanie części zadań 
dodatkowych z budżetu miasta.  
Skarbnik Miasta K. Bilmon wyjaśniła, iż spływające dochody do budżetu wystarczają na 
bieżące zadania związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił 5 minut przerwy. 
 
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 XLIII/218/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 6 września 2013 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLIII/218//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
bieżąco. 
Pytań nie zadano. 
 
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 XLIII/219/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 6 września 2013 r.  
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 



Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLIII/219//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

2. Sprawy różne. 
 
Radna B. Szczygielska zadała pytanie, czy można  zainterweniować w sprawie przejazdu 
kolejowego na drodze nr 355, gdyż widoczność w tym miejscu jest znikoma, a nawet można 
by powiedzieć, że brak jest jakiejkolwiek widoczności. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż wielokrotnie zgłaszał stan przejazdu kolejowego, 
a także jego stan techniczny.  
Burmistrz przekazał, iż zajmie się tym ponownie.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
17.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


