
                                                       Protokół nr XLIV/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 27 września 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 13 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XLIV Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Komisja wniosków:  
Radna Wiesława Marszał. 
Radny Włodzimierz Michalkiewicz. 
 
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29  sierpnia 2013 
r., oraz XLIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 6 września 2013 r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Informacja nt. warunków świadczenia usług medycznych w Ośrodku Zdrowia  

w Zawidowie. 
4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu finansowego Ośrodka 

Kultury w Zawidowie za I półrocze 2013 r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

          a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
          b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
              zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2013 roku”, 
      6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      7. 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 Marcin Rogacki w imieniu Burmistrza Miasta Zawidowa wniósł  
o wprowadzenie zmian do porządku obrad, a mianowicie wprowadzenie projektu uchwały  
w sprawie zmiany uchwały 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 oraz projektu uchwały  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Zawidów.   
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie złożony wniosek. 



 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0 , przyjęła ww. wniosek. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski odczytał zmieniony porządek obrad dzisiejszej 
sesji: 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29  sierpnia 
2013 r., oraz XLIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 6 września 2013 r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Informacja nt. warunków świadczenia usług medycznych w Ośrodku Zdrowia  

w Zawidowie. 
4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu finansowego 

Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2013 r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

                a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
                b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                 
                   oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2013 roku”,  
               c) zmiany uchwały 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,  
               d) zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  
                    mieszkaniowego zasobu Gminy Zawidów.   
         6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
         7. Sprawy różne. 
 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29  sierpnia 
2013 r., oraz XLIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 6 września 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XLII  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XLII z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0, przyjęła ww. protokół. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XLIII  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 6 września 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XLIII z sesji Rady Miejskiej z dnia 6 września 2013 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. Informacja nt. warunków świadczenia usług medycznych w Ośrodku Zdrowia  
w Zawidowie. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej z udziałem Dyrektora SP ZOZ Pani Zofii 
Barczyk oraz Kierownika Rejonowej Przychodni w Zawidowie Pani Ludmiły Antoniak. 
Pytań nie zadano. 
 

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu finansowego 
Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż wraz z materiałami na sesję radni 
otrzymali informację z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu 
finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2013 r., która została omówiona na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
Pytań nie zadano.   
 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
                a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLIV/220/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 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 XLIV/220//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
                b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                 
                   oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2013 roku”,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLIV/221/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2013 r.  
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2013 roku”, 
 



Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLIV/221//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
               c) zmiany uchwały 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,  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czy od tej chwili Rada Miejska będzie decydować  
o obniżeniu godzin.  
 Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, iż tak to będzie wyglądało.  
  
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLIV/222/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2013 r.  
zmieniająca uchwałę 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 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLIV/222//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
                d)  zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  
                        mieszkaniowego zasobu Gminy Zawidów.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLIV/223/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2013 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Zawidów.   
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLIV/223//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
         6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 



Radny Grzegorz Drabko zauważył, iż na drodze nr 355 około 300m przed wjazdem do miasta 
odczuwalne jest wgłębienie w jezdni, które stwarza problemy dla kierujących pojazdami 
jadącymi z obydwóch stron. 
Radny dodał, iż jak wiadomo jest to droga wojewódzka i zadał pytanie, czy Urząd mógłby 
wystąpić do odpowiednich władz, które zajęłyby się rozwiązaniem problemu. 
Sekretarz M. Rogacki odpowiedział, iż zajmie się sprawą.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy dobrym pomysłem jest remontowanie dróg ul. 
Szerokiej i ul. Zgorzeleckiej. 
Sekretarz M. Rogacki odpowiedział, iż dwie ulice są remontowane jednocześnie z uwagi na 
potrzebę zakończenia inwestycji do końca roku. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jaki jest termin zakończenia remontów ulic.  
Sekretarz M. Rogacki odpowiedział, iż do końca listopada.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy któryś z mieszkańców zgłaszał potrzebę izolowania 
budynków.  
Sekretarz M. Rogacki odpowiedział, iż nie zgłoszono takich potrzeb.  
Radny Adam Żuk zwrócił uwagę, iż zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a koło cmentarza 
komunalnego panuje straszny nieporządek przy kontenerach na odpady segregowane.  
Radny poprosił o zajęcie się sprawą. 
Radna G. Micińska zwróciła uwagę na zarastającą trawą kostkę przy granicy z Republiką 
Czeską. 
 
           7. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż sprawy różne zostały omówione na bieżąco.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
17.40 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


