
                                                       Protokół nr XLIX/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 3 kwietnia 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 15 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XLIX Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Komisja wniosków:  
- radna Teresa Brud,  
- radny Grzegorz Drabko. 
 
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 XLVIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  

6 marca 2014 r.  
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  
      w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Zawidów. 

      5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      6. 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. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
6 marca 2014 r.  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XLVIII  
sesji Rady Miejskiej z dnia 6 marca 2014 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XLVIII z sesji Rady Miejskiej z dnia 6 marca 2014 r. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, 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 7 marca 2014 do 2 
kwietnia 2014. 

1. 10 marca przeprowadzony został przegląd ulic Szerokiej i Zgorzeleckiej, ustalono 
zakres prac do wykonania wynikających z udzielonej gwarancji, Termin uzależniono 
od sprzyjających warunków atmosferycznych. 

2. 10 marca spotkałem się z projektantem zmian organizacji ruchu w związku z 
planowaną budową progów zwalniających na ulicy Lubelskiej i Wilczej. Uzgodniono 
umiejscowienie progów, uzyskano potwierdzenia od właścicieli posesji zgody na 
budowę progów, projekt w trakcie przygotowania i uzgodnień. 

3. 12 marca  – uczestniczyłem w konferencji Czysta Nysa, spotkanie podsumowujące 
współpracę trzech krajów w zakresie ochrony środowiska, zapobiegania powodziom, 
w tym odbudowy tamy na Witce, działań promujących turystykę w regionie. 

4. 18 marca – spotkałem się na zaproszenie Pań z zespołu Jarzębina z przedstawicielami 
stacji Radio Wrocław, którzy przygotowywali nagranie do audycji o zespołach 
ludowych województwa. Zapraszam do głosowania na zespół Jarzębina. 

5. 20 marca – Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, zapoznanie się ze sprawozdaniem z 
działalności schroniska, ( z gminy przyjęto 23 psy), ponownie wróciła sprawa 
rezygnacji Bogatyni ze schroniska – na dzień spotkania odmowa przyjęcia rezygnacji. 

6. 21 marca – Międzynarodowy Dzień Inwalidy, Dom Kultury w Zgorzelcu, obecni 
specjaliści z całego świata oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz 
przedsiębiorstw powiatu zgorzeleckiego. 

7. 25 marca – z komendantem OSP odwiedziliśmy Komendę Powiatową Straży Pożarnej 
celem ustalenia ostatnich działań koniecznych do włączenia straży do działań 
kierowanych przez JRG Zgorzelec. 

8. 27-28 marca Konwent Wójtów i Burmistrzów regionu jeleniogórskiego. Spotkanie z 
przedstawicielami WIOŚ – przypomnienie zasad gospodarki odpadami, 
sprawozdawczość, wywiązywanie się z poziomów odzysku. Spotkanie z 
przedstawicielami urzędu marszałkowskiego- ogólne informacje o przygotowaniach 
do nowego okresu programowania. Założenia programowe zostaną wkrótce przesłane 
do Komisji Europejskiej, a ostateczny kształt programów będzie znany najwcześniej 
pod koniec roku 2014. 

9. 31 marca – spotkanie z wojewodą Panem Tomaszem Smolarzem i sekretarzem stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, panem Stanisławem Huskowskim. 
Spotkanie miało na celu omówienie procedur stosowanych przy usuwaniu skutków 
powodzi. 

10. 2 kwietnia – spotkałem się z Paniami Dyrektorkami Przedszkola i Zespołu Szkół w 
Zawidowie celem omówienia zasad rekrutacji do przedszkola, ilości złożonych podań 
i możliwości przyjęcia przez placówki jak największej ilości dzieci. 

11. 2 kwietnia – spotkaliśmy się z Burmistrzem Bernstadt, omówione zostały projekty, 
które obecnie realizujemy, a także propozycje na lata następne, w tym remont ulicy 
Skłodowskiej, którą w głównej mierze wykorzystuje firma z Bernstadt. 

 
 



 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  
          w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Zawidów. 

 
 
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 – głosowanie indywidualne. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radna Maria Szkwarek zauważyła, iż Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie  
w tym roku realnie ustosunkowała się do cen wody i odprowadzania ścieków w porównaniu z 
rokiem ubiegłym. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Uchwała nr XLIXI/244/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 3 kwietnia 2014 r.  
w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-9, przeciw-6, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLIX/244/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
      5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy jest już wykonana dokumentacja na remont ulicy 
Strzeleckiej.  
Burmistrz Miasta Zawidowa Robert Łężny odpowiedział, iż najprawdopodobniej uda się 
wykonać całą ulicę Strzelecką, dokumentacja jest w trakcie przygotowywania.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, kto nadzoruje uzupełnianie ubytków w mieście po 
wykopach pod światłowody. 
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż nadzoruje to firma, która wykonuje prace, jak również 
pracownicy Urzędu, którzy dokonują odbioru zakończonych prac.  
Radna G. Micińska poprosiła o zwrócenie uwagi na chodnik przy ulicy Spokojnej, który nie 
jest fachowo uzupełniony. 
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż na ulicy Spokojnej nie dokonywano jeszcze odbioru  
i przyjrzy się tej sprawie.  
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, jak wygląda sprawa z remontem Ośrodka Zdrowia  
w Zawidowie. 
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż niedługo ma zostać ogłoszony przetarg na remont. 
 
      6. Sprawy różne. 
 



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 
18.30 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


