
                                                       Protokół nr XLVI/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 19 grudnia 2013 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 14 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XLVI Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Komisja wniosków:  
 
 
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 XLV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
7 listopada 2013 r. 

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

a) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów,  
          - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie  
            przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów, 
          - głosowanie nad uchwałą 
      b) budżetu miasta Zawidowa na rok 2014, 
          - odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
          - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  
            budżetowej, 
          - odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów wraz w wnioskami,  
          - przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji,  
          - dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji, 
          - głosowanie nad uchwałą budżetową,   
      c) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013, 

d) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa,  
e) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy miejskiej Zawidów na stałe obwody  
    głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji  
    wyborczych,  
f) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy miejskiej Zawidów na okręgi  
    wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w  
    każdym okręgu 

      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 zgłoszono. 
 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
7 listopada 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XLV  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XLV z sesji Rady Miejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-14, 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 o pismach, które wpłynęły do biura Rady 
Miejskiej, a mianowicie:  
- wniosek Polskiego Związku Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy Malinka  
o zwolnienie budynków rodzinnego ogrodu działkowego od podatku od nieruchomości; 
- odpowiedź Urzędu Miejskiego w Zawidowie zawierające odpowiedź na pismo pana Janusza 
Nieckarza; 
- pismo mieszkańców ulicy Wilczej 17, 17A i 17B dotyczące prośby o wykonanie drogi  
z kostki brukowej przy ww. posesjach. 
      
Na dyżurze pojawiła się mieszkanka ulicy Ogrodowej z prośbą o interwencję w sprawie 
wyposażenia lokalu mieszkalnego w piec. 
Radna Maria Szkwarek zadała pytanie, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zna temat 
mieszkanki ulicy Ogrodowej.  
Burmistrz Miasta Pan Robert Łężny oznajmił, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
uczestniczy w sprawie na bieżąco. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o przedyskutowanie sprawy i jej załatwienie.  
 
 
 

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 08.11.2013 – 17.12.2013 
 

1. 16 listopada – finał wojewódzki rozgrywek siatkówki LZS kobiet z udziałem zespołu 
z Zawidowa. Turniej odbył się na Sali sportowej przy Zespole Szkół. 



2. 21 listopada – spotkanie podsumowujące program EWT Polska-Czechy. Prezentacja 
programu na lata 2014-2020. Program w opracowaniu. Głównym założeniem 
programu będzie postawienie na projekty systemowe o znaczeniu regionalnym, 
kierowane przez instytucje wojewódzkie. 

3. 26 listopada brałem udział w prezentacji sprzętu do obsługi aparatów oddechowych 
dla Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Zgodnie z ustaleniami komendanta PSP 
za sprzęt miały zapłacić gminy zaproszone na prezentację. W związku z brakiem 
środków w budżecie na ten cel zamówienie nie zostało przeze mnie podpisane, a 
decyzja przesunięta na rok 2014, po ewentualnym dokonaniu zmian w budżecie. 

4. 27 listopada – konsultacje RPO w starostwie zgorzeleckim. Po raz kolejny 
dowiedzieliśmy się , że główny nacisk położony będzie na projekty systemowe o 
znaczeniu regionalnym oraz na aktywizację stowarzyszeń i rozwój MŚP. Przy 
projektach infrastrukturalnych zostaną zniesione ograniczenia dla miast poniżej 10 tys. 
mieszkańców. 

5. 2 grudnia – brałem udział w obchodach święta górników w Kopalni Turów. Temat 
przewodni – restrukturyzacja nie jest zwalnianiem pracowników. 

6. 9 grudnia – spotkałem się z przedstawicielami gminy Sulików w sprawie zmian granic 
aglomeracji wodno-kanalizacyjnej Zawidów. Celem spotkania było ustalenie zasad 
zmian, polegających głównie na wyłączeniu Skrzydlic i Wrociszowa. 

7. 12,13 grudnia – Konwent Wójtów, Burmistrzów i Starostów Regionu 
Jeleniogórskiego. 
Dzień pierwszy – spotkanie z Dyrektorem DSDiK i informacje o planowanych 
remontach dróg w latach kolejnych. 355 – wybrany wykonawca, rozpoczęcie prac na 
wiosnę. W kolejnych latach DSDiK wykona remonty z wykorzystaniem środków 
unijnych kolejnych dróg z programów EWT i RPO. Pani Beata Pawłowicz Kurator 
Oświaty – obniżenie wieku szkolnego. 
Dzień drugi – aspekty prawne zmian w MPZP, ich finansowanie, oraz dostęp do 
informacji publicznej. 

8. 17 grudnia – społeczna rada WS SPZOZ w Zgorzelcu. Miejsce spotkania przychodnia 
w Gryfowie. Wybudowana w całości ze środków gminy , wyposażona i obsługiwana 
przez ZOZ Zgorzelec. Omawiana była bieżąca sytuacja finansowa SPZOZ. Na rok 
2014 planowana jest termomodernizacja budynku przychodni w Zawidowie ( nowa 
więźba dachowa,pokrycie dachu, docieplenie stropu, ocieplenie ścian zewnętrznych, 
wymiana instalacji CO). Koszt całkowity 1 100 tys. zł,  z czego 370 tys. zł z budżetu 
gminy Zawidów, 570 tys.zł pożyczka NFOŚiGW, 13 tys. zł środki SPZOZ.   

9. 17 grudnia – zarząd i zgromadzenie ZGZZ . Przyjęcie wieloletniej prognozy 
finansowej i budżetu na rok 2014. 

 
 

 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów,  
          - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie  
            przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów, 
          - głosowanie nad uchwałą 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów. 
Opinia jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady A. Pilarki poprosił o zadawanie pytań. 



 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLVI/227/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVI/227//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

      b) budżetu miasta Zawidowa na rok 2014, 
          - odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
          - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  
            budżetowej, 
          - odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów wraz w wnioskami,  
          - przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji,  
          - dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji, 
          - głosowanie nad uchwałą budżetową,   

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu miasta 
Zawidowa na rok 2014. 
 
                 - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  
                     budżetowej, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał uchwałę Nr I/260/2013 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie opinii 
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidowa projekcie budżetu miasta Zawidowa na 
rok 2014. Opinia jest pozytywna.  

      
          - odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów wraz w wnioskami,  

 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska odczytała opinię 
Komisji Budżetu i Finansów: 
„Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Zawidowie, na posiedzeniu w dniu 16 
grudnia 2013 roku, po zapoznaniu się z opiniami Stałych Komisji Rady Miejskiej  
w Zawidowie  pozytywnie opiniuje projekt budżetu na rok 2014 z następującymi zmianami: 
1. Planowane wydatki na zajęcia ponad podstawę programową, dotyczące rytmiki i języka  
     angielskiego w przedszkolu przeznaczyć na dofinansowanie zadania pn. „Droga  
     ewakuacyjna w przedszkolu”. Natomiast ww. zajęcia winny być sfinansowane w postaci  
     darowizny przez rodziców. 
2. W ramach pozyskanych dodatkowych środków, bądź niewykorzystanej rezerwy ogólnej,  
      sfinansować dokumentację i inwestycję oświetlenia pozostałych ulic na nowych osiedlach  
      mieszkaniowych. 

- przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji,  
 
Burmistrz Miasta R. Łężny przekazał, iż pkt 1 nie jest możliwy do zrealizowania, gdyż 
reforma, która jest wprowadzana zakłada sposób finansowania zajęć dodatkowych z budżetu 
gminy. Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, iż jakakolwiek próba ominięcia 
sposobu finansowania tych zajęć jest nakłanianiem do łamania prawa. 



Burmistrz Miasta R. Łężny dodał, iż nie jest to problem gminy Zawidów, a gmin w całej 
Polsce.  
Natomiast jeśli chodzi o drogę ewakuacyjną w przedszkolu, to pojawiły się zapowiedzi, iż 
najprawdopodobniej w roku 2017 wszystkie 3-latki, 4-latki i 5-latki będą miały obowiązek 
uczęszczania do przedszkola,  co będzie się wiązać z koniecznością powiększenia budynku 
Przedszkola Publicznego w Zawidowie, więc temat drogi ewakuacyjnej pojawi się ponownie.  
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż jeśli chodzi o pkt 2, to temat oświetlenia ulic był 
omawiany i wykonanie inwestycji na pewno zostanie wzięty pod uwagę. 
Burmistrz Miasta R. Łężny poinformował, iż do zgłoszonej propozycji w pkt 1 nie może się 
przychylić.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o odczytanie artykułu z internetowego serwisu 
samorządowego  www.samorzad.pap.pl 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Bożena Szczygielska odczytała treść 
artykułu z dnia 9 grudnia br.: 
„J ęzyk za złotówkę. RPO apeluje do MEN w sprawie programu przedszkoli: 
Rzecznik praw obywatelskich apeluje do MEN o włączenie języka angielskiego do 
podstawy programowej w przedszkolu. 
Skargi obywateli zwróciły uwagę prof. Ireny Lipowicz na zmianę przepisów 
regulujących kwestię pobierania opłat za naukę i opiekę w publicznych przedszkolach. 
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, koszt godziny opieki wykraczającej 
poza realizację podstawy programowej nie może przekraczać 1 zł. 
- Część rodziców obawia się, że określenie górnej granicy wysokości opłaty spowoduje 
obniżenie jakości nauczania, zubożenie oferty zajęć dodatkowych oraz wykluczenie 
możliwości zorganizowania lekcji prowadzonych przez specjalistów niebędących 
pracownikami przedszkola - podkreśla RPO w piśmie do minister Joanny Kluzik-
Rostkowskiej. 
Wprowadzone zmiany przepisów zdaniem prof. Lipowicz służą realizacji postulatu 
równego i powszechnego dostępu do edukacji przedszkolnej. 
Rodzice wskazują jednak, że wraz z wejściem w życie nowych przepisów wiele 
przedszkoli zrezygnowało z prowadzenia zajęć niewynikających z podstawy 
programowej, ale stanowiących jej cenne uzupełnienie, w tym przede wszystkim zajęć z 
języka obcego. 
Dlatego Rzecznik prosi o rozważenie możliwości uzupełnienia obowiązującej podstawy 
programowej o dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci zajęcia z podstaw języka 
obcego.  
- Zdaniem rodziców brak jednolitej wykładni przepisów ustawy o systemie oświaty 
prowadzi do różnic w standardzie nauki i opieki w różnych gminach - podkreśla prof. 
Lipowicz.  
Część organów prowadzących ograniczyła bowiem liczbę dodatkowych zajęć, część 
jednak przyj ęła interpretacj ę, zgodnie z którą rady rodziców mogą zbierać dobrowolne 
składki lub gromadzić środki z innych źródeł (np. pozyskiwać sponsorów) i przeznaczyć 
uzyskane pieniądze na zorganizowanie zajęć edukacyjnych zgodnie z życzeniem 
rodziców.” 
Burmistrz Miasta R. Łężny poinformował, iż najlepszym wyjściem jest wprowadzenie zajęć 
dodatkowych do podstawy programowej. Oczywiście można zrezygnować z zajęć 
dodatkowych, lecz nie rozumie dlaczego gmina miałaby pozbawiać dzieci języka 
angielskiego w przedszkolu. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił radną B. Szczygielską o ponowne odczytanie  
pkt 1. 



Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani B. Szczygielska odczytała pkt. 1 zmian do 
budżetu:  
1. Planowane wydatki na zajęcia ponad podstawę programową, dotyczące rytmiki i języka  
     angielskiego w przedszkolu przeznaczyć na dofinansowanie zadania pn. „Droga  
     ewakuacyjna w przedszkolu”. Natomiast ww. zajęcia winny być sfinansowane w postaci  
     darowizny przez rodziców. 
 
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż wniosek Komisji Budżetu i Finansów zrozumiał  
w taki sposób, że Komisja wnosi o zlikwidowanie języka angielskiego i rytmiki  
w Przedszkolu Publicznym. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski wyjaśnił, iż nie chodzi o zlikwidowanie zajęć dodatkowych, 
lecz o zmianę źródła finansowania tych zajęć. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż interpretacje prawne nt. finansowania zajęć 
dodatkowych są różne. Odczytany przez radną B. Szczygielską artykuł sugeruje, iż zajęcia 
dodatkowe mogą być finansowane przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola 
Wiceprzewodnicząca Rady Gabriela Micińska przekazała, iż na stronie internetowej 
Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się zapis, iż dyrektor przedszkola może prowadzić 
zajęcia dodatkowe, wynajmując podmiotowi z zewnątrz pomieszczenie na prowadzenie 
działalności edukacyjnej i powinna ona być prowadzona po zakończeniu zajęć w przedszkolu. 
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Zawidowie Pani Wiesława Młynek przekazała, iż 
weszła dotacja dla przedszkoli, gdzie 1/3 tej dotacji przeznaczona jest na rekompensatę 
zmniejszonych wpływów od rodziców, a 2/3 dotacji ma być przeznaczone między innymi na 
rozwój wychowania przedszkolnego, w tym na poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli 
oraz organizację zajęć dodatkowych. Dotacji nie można przeznaczyć na żadne zadania 
inwestycyjne,  ma ona służyć jedynie na rozwój wychowania przedszkolnego. 
Pani Wiesława Młynek dodała, iż kwota 12.000 zł rocznie za naukę języka angielskiego  
i rytmikę dla dzieci nie jest dużą kwotą i gmina bez problemu może przeznaczyć pieniądze na 
ten cel. 
Burmistrz Miasta R. Łężny przekazał, iż organizowanie języka angielskiego dla dzieci po 
zajęciach przedszkolnych jest równoznaczne ze zlikwidowaniem tych zajęć, gdyż rodzice nie 
będą przywozić dzieci do przedszkola w godzinach wieczornych. 
Pani W. Młynek oznajmiła, iż zdążyła się zorientować w temacie zajęć dodatkowych i gminy 
sąsiadujące podjęły się finansowania  tych zajęć w przedszkolach. 
Pani W. Młynek wyjaśniła, iż rodzice chcą płacić za zajęcia dodatkowe, gdyż chodzi o naukę 
i rozwój ich dzieci, lecz przepisy nie pozwalają na udział w opłatach w godzinach pracy 
przedszkola.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż wszyscy są za tym, aby dzieci się rozwijały, 
lecz chodzi tu o sposób finansowania.   
Radny Mariusz Dróżdż, jako Przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola Publicznego 
przekazał, iż prosi, aby nie zamykać drogi  w dokształcaniu dzieci.  
Radny M Dróżdż dodał, iż artykuł odczytany przez radną B. Szczygielską nie jest opinią 
prawną. Natomiast jeśli chodzi o opłacanie zajęć dodatkowych przez rodziców, to nie ma  
z tym problemu, lecz prawo zabrania organizowania tych zajęć w czasie pracy przedszkola.  
Radna Wiesława Marszał oznajmiła, iż do tej pory na zajęcia dodatkowe uczęszczały dzieci, 
których rodzice opłacali te zajęcia, a zmiana finansowania lekcji dodatkowych pozwoli na 
dokształcanie wszystkich dzieci, nie tylko tych, których rodziców na to stać.  
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, jaka była odpłatność za język angielski i rytmikę. 
Pani Wiesława Młynek odpowiedziała, że rytmika kosztowała 6zł miesięcznie, język 
angielski dla dzieci starszych 25 zł, język angielski dla dzieci młodszych 12,50 zł za miesiąc. 



Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż Komisja Budżetu i Finansów chciała znaleźć 
inne źródło finansowania zajęć dodatkowych i uzyskała takie interpretacje nowych przepisów. 
Na podstawie tej interpretacji wypracowała swoje stanowisko. 
Burmistrz Miasta R. Łężny przekazał, iż MEN udziela dotacji, MEN będzie dotację rozliczać 
i MEN będzie decydować, czy jest ona prawidłowo wykorzystana, czy nie. Informacje na 
stronach internetowych MEN i Kuratorium Oświaty jasno wskazują, iż każde próby 
finansowania zajęć powyżej 1 zł będą karane zlikwidowaniem dotacji.  
Pani Mecenas Violetta Lemek oznajmiła, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej jest zamieszczony list Ministra Edukacji Narodowej który pokazuje, jakie były 
intencje zmian w ustawie. 
Pani Mecenas V. Lemek zacytowała list MEN: 
„Przedszkole Publiczne powinno być powszechnie dostępne, gwarantować każdemu 
dziecku jednakowy, równy dostęp do jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. 
ustawy przedszkolnej  jest zniesienie barier w upowszechnianiu wychowania 
przedszkolnego i zagwarantowanie każdemu dziecku uczęszczającemu do przedszkola, 
dostępu do zajęć oferowanych przez przedszkole, bez względu na status materialny 
rodziny. Dlatego ustawa przedszkolna wprowadziła od 1 września 2013 r. ograniczenie 
opłat pobieranych prze gminę od rodziców do 1 zł za każdą dodatkową godzinę.” 
W dalszej części listu MEN mówi, że finansowanie ma następować ze środków budżetu,  
w związku z przekazywanymi dotacjami.  
Radna B. Szczygielska zadała pytanie skierowane do Dyrektor Przedszkola Publicznego Pani 
Wiesławy Młynek, czy była rozważana możliwość prowadzenia zajęć dodatkowych przez 
kadrę pracowniczą. 
Pani W. Młynek oznajmiła, iż osoby prowadzące zajęcia dodatkowe muszą posiadać 
certyfikaty i kwalifikacje.  
Radna B. Szczygielska zauważyła, iż w budżecie są środki na dokształcanie kadry 
Przedszkola Publicznego, więc może warto z tego skorzystać. 
Pani W. Młynek odpowiedziała, iż jeśli któryś z nauczycieli wyrazi chęć, to wyrazi na to 
zgodę.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czym jest rytmika. 
Pani W. Młynek odpowiedziała, że rytmika rozwija dziecko ruchowo i muzycznie, a poprzez 
ten rozwój dziecko jest lepiej przygotowane do rozwoju intelektualnego i umysłowego. 
Burmistrz Miasta R. Łężny przekazał, iż wniosek jest słuszny, lecz nie rozumie dlaczego 
gmina ma pozbawiać dzieci języka angielskiego i zajęć rytmiki. W związku z tym, nie zgadza 
się ze stanowiskiem Komisji Budżetu i Finansów zawartym w pkt. 1.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o odczytanie wniosku do projektu budżetu miasta 
Zawidowa na rok 2014. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani B. Szczygielska odczytała wniosek 
Komisji Budżetu i Finansów: 
 
1. Planowane wydatki na zajęcia ponad podstawę programową, dotyczące rytmiki i języka  
     angielskiego w przedszkolu przeznaczyć na dofinansowanie zadania pn. „Droga  
     ewakuacyjna w przedszkolu”. Natomiast ww. zajęcia winny być sfinansowane w postaci  
     darowizny przez rodziców. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał ww. wniosek pod głosowanie. 
 



Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-2, przeciw-10, wstrzymujących 
się -2/ - nie przyjęła ww. wniosku. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani B. Szczygielska odczytała kolejny wniosek 
Komisji Budżetu i Finansów: 
 
2. W ramach pozyskanych dodatkowych środków, bądź niewykorzystanej rezerwy ogólnej,  
      sfinansować dokumentację i inwestycję oświetlenia pozostałych ulic na nowych osiedlach  
      mieszkaniowych. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał ww. wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - przyjęła ww. wniosek. 
 

          - głosowanie nad uchwałą budżetową,   
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2014. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVI/228//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

      c) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013, 
 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon wyjaśniła, iż projekt uchwały zawiera ostatnie zmiany w 
budżecie miasta na rok 2013. 
Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 71.277 zł. 
W dziale Transport i łączność dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 20.297 zł i jest to 
korekta dotacji budżetu państwa przeznaczona na przebudowę ul. Lubańskiej i wynika to ze 
zmniejszonych kosztów kwalifikowanych na inwestycję. 
W dziale Oświata i wychowanie zmniejszono prognozowane dochody o kwotę 32.500 zł jako 
opłaty wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego  i są to 
skutki zmiany wnoszenia opłat od rodziców z dniem 1 września 2013 r.  
Jeśli chodzi o wydatki, to zmniejszono wydatki w dziale Obsługa długu publicznego, o kwotę 
42.376 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek. Wynika to z obniżenia stóp procentowych 
i terminowej spłaty rat kredytów i pożyczek. 
Zwiększono wydatki w dziale oświata i wychowanie o kwotę 18.490 zł, celem rozliczenia 
wynagrodzeń osobowych w Zespole Szkół za rok 2013 oraz zmniejszono wydatki w 
Przedszkolu Publicznym o kwotę 36.700 zł. Wynika to ze zmniejszonych dochodów z tytułu 
opłat wnoszonych przez rodziców.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLVI/229/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. 
 



Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVI/229//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

d) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, 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 XLVI/230/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie: przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVI/230//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy miejskiej Zawidów na okręgi  
    wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w  
    każdym okręgu 

 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, 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 XLVI/231/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy miejskiej Zawidów na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVI/231//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy miejskiej Zawidów na stałe obwody  
    głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji  
    wyborczych,  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, 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 XLVI/232/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy miejskiej Zawidów na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 
 



 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLVI/232//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
      5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, czy znane są jakieś szczegóły w sprawie remontu 
Przychodni Zdrowia, gdyż pojawiły się pewne nieścisłości, iż gmina ma partycypować  
z kwotą 375.000 zł w remoncie obiektu. 
Burmistrz Miasta  przekazał, iż jeśli chodzi o przychodnię zdrowia, to w pierwszej kolejności 
należy się spotkać ze Starostą Powiatu Zgorzeleckiego i Dyrektor WS SPZOZ. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski powrócił do tematu wyposażenia lokalu przy ulicy 
Ogrodowej w piec i zwrócił się o oszacowanie kosztów zamontowania pieca i przedstawienia 
tych danych Radzie Miejskiej.  
 
       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 


