
                                                       Protokół nr XLVII/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 23 stycznia 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 XLVII Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Komisja wniosków:  
- radna Bożena Szczygielska,  
- radna Maria Szkwarek. 
 
 
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 XLVI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
19 grudnia 2013 r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie  
   Zawidów na 2014 rok,  
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
    Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy  
    w Rodzinie na rok 2014, 

            c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na  
                czas oznaczony do 3 lat,  
            d)  sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu,  
            e) zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, 
            f) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2014,  
           g) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na 2014r. 

h) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
   w Zawidowie na rok 2014. 

      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. 
 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pani Teresa 
Kozińska złożyła wniosek o usunięcie z porządku obrad  pkt 4d, czyli projektu uchwały w 
sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz pkt 4e, tj. projektu uchwały 
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.  



Radna T. Kozińska dodała, iż obydwa projekty uchwały należy ponownie przedyskutować. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0, przyjęła ww. wniosek.  
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż po zmianie porządek obrad przedstawia się 
następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
19 grudnia 2013 r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 a) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie  
   Zawidów na 2014 rok,  
 b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
    Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy  
    w Rodzinie na rok 2014, 

            c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na  
                czas oznaczony do 3 lat,  
            d) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2014,  
            e) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na 2014r. 
            f) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
                w Zawidowie na rok 2014. 
         5. Zapytanie, wnioski i interpelacje. 
         6. Sprawy różne. 
 
 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
19 grudnia 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XLVI  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XLVI z sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013 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.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż na dyżurze ponownie pojawiła się 
mieszkanka ulicy Ogrodowej z prośbą o wyposażenie lokalu mieszkalnego w piec.   
 
 



3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 20.12.2013 – 22.01.2014 

• 23.12 – 07.01 urlop 
• 4.01 – spotkanie noworoczne zorganizowane przez Powiatowe Koło Pszczelarzy, 

udział wzięli również samorządowcy powiatu zgorzeleckiego. 
• 8.01 – spotkałem się ze starostą powiatu zgorzeleckiego w celu omówienia działań w 

roku bieżącym, ze szczególnym uwzględnieniem remontu przychodni w Zawidowie. 
Remont będzie wykonany, na dzień spotkania brak ciągle dokumentacji. 

• 12.01 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – słowa uznania dla wszystkich dzięki 
którym udało się zebrać 15 tys.zł, szczególnie dla Dyrektora Ośrodka Kultury, 
koordynatora akcji. 

• 13.01 – kolejne spotkanie z firmą WBB, oferującą przebudowę systemu grzewczego 
dla spółdzielni i wspólnot. W spotkaniu brali udział również przedstawiciele zarządu 
rady miejskiej. Na dzisiaj – projekt wymaga dopracowania i wyjaśnień, obarczony 
wysokim stopniem niepewności cen ciepła. 

• 15.01 – kolejne spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zawidowie. Tematem było 
szukanie rozwiązań pozwalających na wznowienie działań OSP.  

• 17.01 – spotkałem się z Dyrektorami Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego, w celu 
pozyskania informacji na temat możliwości dofinansowania zadań planowanych do 
realizacji w roku bieżącym i latach kolejnych. 

• 17.01 – odbył się również kolejny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Tym 
razem medale otrzymali Państwo Januszkiewicz. 

• 19.01 – tradycyjne spotkanie noworoczne dla osób starszych w Ośrodku Kultury 
• 20.01 – spotkałem się z Kierownikiem Posterunku Policji w Zawidowie. Temat – 

bezpieczeństwo w mieście, w tym ruch drogowy, oraz ewentualny remont budynku 
policji. 

• 20.01 – odwiedziła mnie telewizja czeska w celu sprawdzenia mojej wiedzy na temat 
kradzieży na terenie Czech , których sprawcami są rzekomo obywatele Polscy ( 
mieszkańcy Zawidowa). W trakcie rozmowy okazało się, że tradycyjnie nikt nikogo 
nie złapał , ale wiadomo że to Polacy. Informacji takich nie potwierdza również 
policja. 

• 21.01 –spotkałem się ze starostą Habartic, w trakcie spotkania uzgodniliśmy , że na 
bieżąco będziemy informować się w sprawach bezpieczeństwa. Postaramy się również 
doprowadzić do spotkania z udziałem policji w celu wyjaśnienia tematu i 
wypracowania metod zapobiegania wzrostowi przestępczości po obu stronach granicy. 

• 22.01 – spotkaliśmy się z firmą , która wygrała przetarg na dzierżawę gruntu pod 
farmę fotowoltaiczną. W dalszym ciągu są oni zainteresowani inwestycją na terenie , 
niestety w międzyczasie zmieniło się podejście operatora sieci, co wymaga korekty w 
MPZP. W dalszym ciągu nie ma również oczekiwanej zmiany ustawy o OZE.   

• W międzyczasie spotkałem się z geodetami oraz firmami proponującymi rozwiązania 
oświetlenia ulic , które zostały zaplanowane na rok bieżący. Na chwilę obecną 



jesteśmy na etapie aktualizacji map do celów projektowych, które są niezbędne do 
wykonania aktualizacji projektów i pozwolenia na budowę. 

 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 
  a) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie  
      Zawidów na 2014 rok,  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
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 XLVII/232/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 23 stycznia 2014 r.  
w sprawie: planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie 
Zawidów na 2014 rok. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVII/233/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

 b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
    Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy  
    w Rodzinie na rok 2014, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
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 XLVII/234/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 23 stycznia 2014 r.  
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy  
w Rodzinie na rok 2014. 



 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVII/234/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
            c) 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.  
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 XLVII/235/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 23 stycznia 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 XLVII/235/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
            d) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2014,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał plan pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 
2014. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLVII/236/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 23 stycznia 2014 r.  
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2014. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVII/236/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
            e) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na 2014r. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej 
o odczytanie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2014. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Bożena Szczygielska odczytała plan pracy 
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2014. 



Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pani Teresa 
Kozińska odczytała plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady 
Miejskiej w Zawidowie na rok 2014. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pani Małgorzata Niedźwiecka 
odczytała plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w 
Zawidowie na rok 2014. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLVII/237/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 23 stycznia 2014 r.  
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na 
2014r. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVII/237/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

f) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
   w Zawidowie na rok 2014. 

 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej o odczytanie planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Zawidowie na rok 2014. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie Pani Teresa Brud 
odczytała plan pracy, w tym plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie 
na rok 2014. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLVII/238/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 23 stycznia 2014 r.  
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na 
2014r. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVII/238/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
         5. Zapytanie, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, dlaczego część mieszkańców płaci za dzierżawę 
pojemników na odpady komunalne. 



Burmistrz Miasta Zawidowa Pan Robert Łężny odpowiedział, iż temat był omawiany przy 
podejmowaniu uchwały i opłaty dotyczą mieszkańców, którzy nie segregują odpadów.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił pracowników Urzędu Miejskiego o opublikowanie 
informacji dla mieszkańców miasta w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania 
montażu kolektorów słonecznych. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy przy ulicy Szerokiej zostały wymienione słupki od 
znaków drogowych, które okazały się zardzewiałe.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż wszystkie niedociągnięcia zostały zgłoszone i 
zostaną naprawione.  
 
       6. 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 
19.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


