
                                                       Protokół nr XLVIII/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 6 marca 2014 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 15 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Komisja wniosków:  
- radny Jarosław Zajdel,  
- radny Adam Żuk. 
 
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 XLVII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
23 stycznia 2014 r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień za 2013 r.  
5. Informacja o założeniach promocji miasta w 2014 r. Analiza rozwoju społeczno – 

gospodarczego miasta Zawidów wynikająca z dokumentów strategicznych tj. Strategii 
Rozwoju Miasta, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i innych. 

6. Informacja dotycząca podjętych działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na 
zadania własne. 

7. Sprawozdanie z wykonania uchwał za II półrocze 2013 r. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a)  wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014,  
b)  zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, 
c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2014 roku”, 
d) upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,  
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych 

na czas oznaczony do 3 lat.  
      9. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
    10. 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 XLVII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  

23 stycznia 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XLVII  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XLVII z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 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 23.01-05.03.2014 

• Spotkanie ze starostą Cernous, w sprawie budowy drogi łączącej Cernousy i Zawidów, 
przez Ostróżno. Wystąpienie do PKP. 

• Luty- spotkania z Panią Dyrektor Spzoz oraz Panem Starostą Powiatu w sprawie 
remontu przychodni w Zawidowie. 

• 12.02 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej – Temat istotny, wniosek Bogatyni o 
zwolnienie ze składek na schronisko dla psów w związku z założeniem własnego. 

• 13.03 spotkanie z projektantem planu, kolejne uzgodnienia 
• 25.02 odbiór promesy na usuwanie skutków powodzi. Otrzymaliśmy dotację w 

wysokości 500 tys.zł. Na odbudowę wlotu kanału deszczowego z „Lasku 
Lubańskiego” , odbudowę wzmocnienia skarpy przy Jana Pawła II, remont ulicy 
Strzeleckiej. 

• 26.02 -05.03 przygotowania projektów na usuwanie skutków powodzi oraz budowę 
oświetlenia na ulicach Miłosza, Dębowa, Tęczowa itp. 

 
 

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień za 2013 r.  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż radni otrzymali sprawozdanie wraz  
z materiałami na sesję Rady Miejskiej i zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Stałych Rady Miejskiej.  
Pytań nie zadano.  
 

5. Informacja o założeniach promocji miasta w 2014 r. Analiza rozwoju społeczno – 
gospodarczego miasta Zawidów wynikająca z dokumentów strategicznych tj. 
Strategii Rozwoju Miasta, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i innych. 

 



Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż zarówno informację o założeniach promocji 
miasta w 2014 r., jak i analizę rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Zawidów radni 
otrzymali wraz z materiałami na sesję Rady Miejskiej i zostało omówione na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
Pytań nie zadano.  
 

6. Informacja dotycząca podjętych działań w celu pozyskania środków zewnętrznych 
na zadania własne. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż radni otrzymali informację wraz z materiałami 
na sesję Rady Miejskiej i zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady 
Miejskiej.  
Pytań nie zadano.  
 

7. Sprawozdanie z wykonania uchwał za II półrocze 2013 r. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż radni otrzymali sprawozdanie wraz  
z materiałami na sesję Rady Miejskiej i zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Stałych Rady Miejskiej.  
Pytań nie zadano.  
 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  
   a)  wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014,  

 
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 – 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 XLVIII/239/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 6 marca 2014 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVIII/239/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

b)  zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, 
 
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 – 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 XLVIII/240/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 6 marca 2014 r.  
w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVIII/240/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2014 roku”, 

 
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 – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Radna Gabriela Micińska oznajmiła, iż gmina wydaje 19.036,00 zł  na prowadzenie 
schroniska dla zwierząt, a gmina Bogatynia posiada swoje schronisko i nie muszą ponosić 
takich kosztów.  
Radna zadała pytanie, ale zwierząt z gminy Zawidów przebywa w schronisku. 
Burmistrz Miasta Pan Robert Łężny oznajmił, iż zwierzą jest mało, lecz w tej kwocie zawarta 
jest także gotowość do wyłapywania bezdomnych zwierząt, a roczne utrzymanie schroniska 
wynosi około 500.000,00 zł.  
 Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLVIII/241/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 6 marca 2014 r.  
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2014 roku”. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVIII/241/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

d) upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zawidowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej,  

 
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 – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
O godz. 16.41 posiedzenie opuściła radna Bożena Szczygielska.  
Tym samym w posiedzeniu bierze udział 14 radnych. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLVIII/242/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 6 marca 2014 r.  
w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie 
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVIII/242/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
O godz. 16.44 do posiedzenia dołączyła radna Bożena Szczygielska. 
Tym samym udział w posiedzeniu bierze 15 radnych. 
 

e) 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.  
 
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 XLVIII/243/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 6 marca 2014 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych 
na czas oznaczony do 3 lat.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVIII/243/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
      9. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż do Biura Rady Miejskiej wpłynęło 
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie za rok 
2013. 
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, jakie jest stanowisko Burmistrza odnośnie lokalu 
przy ulicy Lubelskiej 1. 



Burmistrz Miasta Pan Robert Łężny odpowiedział, że mieszkanie nie będzie sprzedawane  
i jest to lokal komunalny. 
Radna Elżbieta Sontowska zadała pytanie, jak wygląda sprawa progów zwalniających na 
ulicy Wilczej i Lubelskiej. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż w pierwszej zostanie wykonany projekt 
organizacyjny ruchu i wtedy będzie można zamontować progi. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o zamieszczenie informacji na stronie internetowej 
miasta odnośnie wieszania ogłoszeń na terenie Zawidowie, gdyż mieszkańcy ogłoszeniami 
oblepiają nawet drzewa. 
 
       10. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż sprawy różne zostały omówione 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 


