
                                                       Protokół nr XLI/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 30 lipca 2013 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Micińska o godzinie 16.30 przywitała radnych 
oraz gości. Oświadczyła, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 
radnych, a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 12 radnych. Stwierdziła 
prawomocność obrad i otworzyła XLI Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Zawidowa Pana Roberta Łeżnego. 
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej G. Micińska przekazała, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie:  
a) Wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Zawidowa na rok 2013 

 
 
Po odczytaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła 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 

 
Na wstępie głos zabrała Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon, która omówiła projekt uchwały. 
Przekazała, że gmina otrzymała promesę w wysokości 611.000 zł na zadanie związane z 
odbudową ulic przy ul. Szerokiej, Zgorzeleckiej i Tęczowej. Ponadto dochody zwiększono o 
kwotę 1.169zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone urządzenie alarmowe zamontowane w 
remizie OSP w Zawidowie, o kwotę 15.000zł  jako prognozowane dochody z podatku 
dochodowego osób prawnych. Planowane zmniejszenia to: 3.000zł – podatek od czynności 
cywilnoprawnych osób prawnych, 4.000zł – podatek od spadków i darowizn, 3.000zł – 
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (spowodowane zmniejszeniem stóp 
procentowych), 5.000zł – środki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze Środowiska. 
 
Na posiedzenie dotarła radna Wiesława Marszał. Wiceprzewodnicząca poprosiła o zapis w 
protokole, że w sesji uczestniczy 13 radnych.  
 
Radny Adam Żuk zwrócił się z zapytaniem o zakres prac przewidzianych do wykonania w 
ramach otrzymanej promesy. 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki wyjaśnił, że są to środki przeznaczone na odbudowę ulic 
Zgorzeleckiej (od Cmentarnej do skrzyżowania z ulicą Graniczną) oraz Szeroka i Tęczowa. 
W ramach zadania wykonane zostaną nowe nawierzchnie asfaltowe ulic Zgorzelecka i 
Szeroka wraz z chodnikami z kostki Polbruk. Jest to zadanie zgłoszone w roku 2010 i 2011. 
Dodał, że nie przewiduje się remontu ul. Tęczowej z tego względu , że zakres prac obejmował 



odtworzenie 50mb ulicy, który już został własnymi siłami wykonany. Ponadto w roku 
bieżącym zgłoszono całą ulicę do remontu i czekamy na komisję wojewódzką. 
 
Radna Teresa Brud zapytała się o remont ul. Strzeleckiej. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że gmina zgłosiła do remontu ul. Strzelecką, ale 
czekamy na komisję wojewódzką. Po zatwierdzeniu zadania prawdopodobnie w przyszłym 
roku będzie wykonany jej remont. 
Radna poprosiła o załatanie dziur w drodze. 
 
Radna Bożena Szczygielska zwróciła się z zapytaniem o ul Słowackiego, która dzień przed 
sesją została znowu zalana. 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon wyjaśniła, że kanał jest zbyt mały i w ramach 
prowadzonych prac inwestycyjnych w tym tygodniu rozpocznie się przebudowa kanału w ul. 
Słowackiego 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Micińska zwróciła się z zapytaniem do kiedy 
zadania związane z ul. Zgorzelecką i Szeroką mają być wykonane. 
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że do końca listopada br. 
 
Radna Teresa Brud zaproponowała, żeby przy odbudowie ul. Tęczowej wykonać także 
oświetlenie. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Micińska zwróciła się z zapytaniem czy radni 
chcieliby przerwę na wypracowanie stanowisk do projektu uchwały. Radni nie zgłosili takiej 
potrzeby.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Micińska poddała projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Zawidowa na rok 2013 pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się Rada Miejska w 
Zawidowie podjęła uchwałę nr XLI/211/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Miasta Zawidowa na rok 2013 pod głosowanie. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Micińska o godz. 16.45 zamknęła XLI sesję 
Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 
            Protokołował:                                                                   Przewodniczyła: 
 
           Marcin Rogacki Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                       Gabriela Micińska  


