
                                                       Protokół nr XLII/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 29 sierpnia 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 12 radnych. Stwierdził prawomocność obrad i 
otworzył XLII Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przekazał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26  czerwca 
2013 r., XL sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 18 lipca 2013 r., oraz XLI                                                                                                                                                                                
sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 lipca 2013 r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. za 2012 r. 
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2013 r. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

          a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
          b) zaciągnięcie kredytu długoterminowego, 
          c) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawidów,   
          d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas  
              oznaczony do 3 lat,  
          e) zmiany uchwały  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego  
             prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów,  
          f) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
             nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od  
            obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,  
            wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli  
            realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  
            obowiązkowym wymiarze godzin. 
      7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      8. Sprawy różne. 
 
 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się  
z zapytaniem, czy radni bądź Burmistrz wnoszą o dokonanie zmian w wyżej wymienionym 
porządku obrad. 
Wniosków nie złożono.  
 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26  czerwca 
2013 r., XL sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 18 lipca 2013 r., oraz XLI                                                                                                                                                                                          
sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 lipca 2013 r. 



Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXXIX  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXXIX z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-12, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0, przyjęła ww. protokół. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XL 
z sesji Rady Miejskiej z dnia 18 lipca 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XL z sesji Rady Miejskiej z dnia 18 lipca 2013 r. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-12, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0, przyjęła ww. protokół. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XLI 
z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XLI z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2013 r. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-12, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0, przyjęła ww. protokół. 
 
 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż w okresie urlopowym dyżury pełniły 
Wiceprzewodnicząca Rady Gabriela Micińska wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Małgorzatą 
Niedźwiecką. Dyżury odbywały się w każdą środę w godzinach od 16.00 do 17.00 w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zawidowie.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż do Rady Miejskiej wpłynęły dwa pisma, a 
mianowicie: 
- pismo mieszkańców ulicy Mickiewicza z prośbą o załatanie dziur na wspomnianej drodze,  
- pismo mieszkańców ulicy Szerokiej z prośbą o zainstalowanie progów zwalniających na  
   ulicy, z uwagi na pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością. 
 

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
 

1. 3.07. Wraz z przedstawicielem spółek wodnych ze Zgorzelca ustalono, iż na polu 
powyżej ulicy Tęczowej zostanie utworzony rów odprowadzający wodę do lasu 
lubańskiego. 

2. 10.07. Byłem na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie uzgadniania zakresu 
prac i sposobu realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi. 

3. 23.07. odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy „Deloitte” w sprawie pomocy 
prawnej przy rozliczaniu podatku VAT. Głównym celem działania firmy miałoby być 



uzyskanie zwrotu podatku VAT z działalności bieżącej Urzędu i inwestycji 
prowadzonych przez gminę. 

4. 02.08. spotkanie z przedstawicielem firmy brokerskiej zainteresowanym 
świadczeniem usług dla gminy. 

5. 16.08. – Na zaproszenie Burmistrza Bernstadt z udziałem czterech pracowników 
urzędu udałem się do Świeradowa Zdroju. W wyjeździe brały udział osoby, które 
uczestniczyły w projekcie pn. „Budowa Sali sportowej” 

6. 21.08. – miało miejsce spotkanie Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, na 
którym omówiono m.in. temat produkcji filmu edukacyjnego z zakresu gospodarki 
odpadami. 

 
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. za 2012 r. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej i poprosił o zadawanie pytań.  
Pytań nie zadano.  
 
 

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2013 r. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż złożenie sprawozdania wynika ze Statutu 
Gminy Miejskiej Zawidów 
Uwag nie wniesiono.  
 

6. 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 i poprosił o zadawanie pytań.  
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 XLII/212/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 sierpnia 2013 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLII/212/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
          b) zaciągnięcie kredytu długoterminowego, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej i poprosił o zadawanie pytań.  
Pytań nie zadano. 



 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska oznajmiła, aby  
w pierwszej kolejności spróbować sfinansować dodatkowe prace prowadzone w ramach 
inwestycji z środków budżetu miasta.  
 
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 XLII/213/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 sierpnia 2013 r.  
w sprawie: zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLII/213/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
          c) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawidów,   
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej i poprosił o zadawanie pytań.  
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 XLII/214/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 sierpnia 2013 r.  
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Zawidów.  
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLII/214/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
            d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas  
                 oznaczony do 3 lat, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej i poprosił o zadawanie pytań.  
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 XLII/215/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 sierpnia 2013 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas 
oznaczony do 3 lat. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLII/215/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
          e) zmiany uchwały  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego  
             prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej i poprosił o zadawanie pytań.  
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 XLII/216/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 sierpnia 2013 r.  
w sprawie: zmiany uchwały  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego  
prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLII/216/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
          f) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
             nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od  
            obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,  
            wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli  
            realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  
            obowiązkowym wymiarze godzin. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej i poprosił o zadawanie pytań.  
 
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, czy w związku z wprowadzeniem uchwały 
zwiększą się wydatki budżetu miasta. 
Burmistrz Miasta Robert Łężny odpowiedział, że raczej nie zwiększą się. 
  
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 XLII/217/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 sierpnia 2013 r.  
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku 
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLII/217/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
      7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Wiesława Marszał zadała pytanie, jak na chwilę obecną wygląda funkcjonowanie 
uchwały „śmieciowej”.  
Burmistrz Miasta R. Łężny przekazał, iż na dzień dzisiejszy nie wygląda to całkiem dobrze. 
Deklaracje są sprawdzane na bieżąco, a wpłaty od mieszkańców, jak na razie pokrywają 
wpływające faktury.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czy zwiększyła się ilość odpadów segregowanych.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż zdecydowanie ta ilość wzrosła.  
Radny G. Drabko zadał pytanie, ilu mieszkańców zamieszkuje miasto zgodnie ze złożonymi 
deklaracjami.  
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż około 3600 mieszkańców. 
Radna T. Brud zadała pytanie, jak wygląda sprawa remontu drogi 355. 
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż na chwilę obecna posiada informację, iż droga będzie 
wyremontowana do września 2014 r. 
Radna Elżbieta Sontowska poprosiła o postawienie znaków ograniczających prędkość na 
ulicy Wilczej i Lubelskiej. 
Radna dodała, iż jeśli będzie potrzeba, to zapłaci za znaki z własnej diety.  
Radny Mariusz Dróżdż zadał pytanie skierowane do Burmistrza R. Łężnego, a mianowicie, 
czy odbyła się rozmowa z przedsiębiorcą, który prowadzi działalność transportową.  
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż osobiście rozmawiał z przedsiębiorcą i przekazał mu 
uwagi swoje i radnych. 
 
Radni Rady Miejskiej wyrazili chęć spotkania się z Dyrektorką WSP ZOZ Panią Zofią 
Barczyk w celu omówienia warunków świadczenia usług medycznych w Przychodni 
Rejonowej w Zawidowie.  
Burmistrz Miasta R. Łężny przekazał, iż postara się zorganizować spotkanie w celu 
omówienia tematu.  
Radny M. Dróżdż zadał pytanie, czy wiadomo coś w temacie remontu świetlicy w Zespole 
Szkół w Zawidowie, który miał być zrealizowany z projektu unijnego. 
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż projekt  nie uzyskał akceptacji w Urzędzie 
Marszałkowskim. Być może uda się w innym terminie. 
 

8. Sprawy różne. 
 



Sprawy różne omówiono na bieżąco 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
17.30 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 
 


