
                                                       Protokół nr XLV/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 7 listopada 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 XLV 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 XLIV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
27  września 2013 r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi 

Miasta Zawidowa, dotyczących 2012 roku. 
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Zawidów, 

 z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na 
zakończenie szkoły za rok szkolny 2012/2013. 

6. Informacja nt. realizacji inwestycji w mieście, wykorzystanie środków zewnętrznych 
(unijnych, budżetu państwa, innych). 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta 

Zawidowa,  
c) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów. 

      8. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      9. Sprawy różne. 
 

O godz. 16.04 do posiedzenia dołączył radny Jarosław Zajdel, tym samym zwiększając liczbę 
obecnych do 15 radnych. 
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 XLIV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
27  września 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XLIV  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XLIV z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 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 dodał, iż nie odbył się jeden dyżur ze względu na wyjazd 
służbowy. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował o pismach, które wpłynęły do biura Rady 
Miejskiej, a mianowicie:  
- wniosek mieszkańców ulicy Dębowej o ujęcie w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014 
inwestycji budowy oświetlenia na ulicy Dębowej, która pozwoliłaby na zwiększenie 
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców; 
- pismo pana J. Nieckarza wnoszące o uwzględnienie możliwości zmiany częstotliwości 
wywozu odpadów komunalnych; 
- pismo pana J. Nieckarza w sprawie wysokości wnoszonych opłat za usuwanie odpadów 
komunalnych. 
Pisma zostaną omówione w „sprawach różnych” 
- pismo Kierownika Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli Urzędu Miejskiego  
w Zawidowie Pani Moniki Grabowskiej – Stachowicz zawierające wykaz podmiotów 
wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Zawidowa, które są obowiązane do przyjęcia 
skazanych w celu wykonywania pracy, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2013 r. w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest 
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.  
 

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 30.08-07.11.2013 

1. 18 września odbyłem wspólne spotkanie z przedstawicielami spółdzielni 
mieszkaniowej w Zawidowie z firmą WBB Energy. Spotkanie miało na celu 
zapoznanie nas z propozycjami firmy w zakresie przebudowy istniejącego ogrzewania 
olejowego na ogrzewanie z wykorzystaniem biopaliw, takich jak np.pelet.  

2. 26 i 27 września brałem udział w konwencie wójtów burmistrzów regionu 
jeleniogórskiego. Tematem spotkania było między innymi omówienie zasad usuwania 
skutków powodzi oraz analiza systemu funkcjonowania gospodarki odpadami w 
gminach, a także osi priorytetowych RPO na lata 2014-2020. 

3. 6 października brałem udział w dniu seniora w Ośrodku Kultury w Zawidowie. 
4. 9 października podpisaliśmy umowę na ubezpieczenie gminy. W wyniku przetargu 

ubezpieczycielem został PZU. 



5. 10 października brałem udział w konferencji Granice dzielą – granice łączą. 
Konferencja podsumowująca dotychczasową współpracę polsko-niemiecką z 
wykorzystaniem funduszy unijnych. 

6. 11 października odbyliśmy spotkanie z projektantami planu zagospodarowania 
przestrzennego. Omówiliśmy wstępnie naniesione poprawki do planu. Projekt został 
skierowany do komisji urbanistycznej. 

7. 24 października po raz kolejny spotkałem się z dyrektorem DSDiK. Podczas spotkania 
uzgodniliśmy ogólne założenia projektowe dla kanału deszczowego przechodzącego 
przez ulicę Graniczną. Uzyskałem również zapewnienie o ogłoszeniu przetargu na 
remont 355. 

8. 14 października brałem udział w akademii z okazji dnia edukacji narodowej. 
9. 15 października odbyła się kolejna konferencja ZIT w Bolesławcu. Omówiono zmiany 

założeń ZOI, po uzyskaniu wyjaśnień ze strony przedstawiciela urzędu 
marszałkowskiego. 

10. 15 października wręczyłem pierwszy z medali za 50 lat pożycia. Łącznie 8. 
11. 28 października konferencja inaugurująca konsultacje RPO 2014-2020. 

 
 

4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi 
Miasta Zawidowa, dotyczących 2012 roku. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż informacja została przekazana radnym wraz  
z materiałami na sesję.  
Pytań nie zadano.  
 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Zawidów, 
 z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na 
zakończenie szkoły za rok szkolny 2012/2013. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż informacja została przekazana radnym wraz  
z materiałami na sesję. Informację omówiono na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych 
Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Pytań nie zadano. 
 

6. Informacja nt. realizacji inwestycji w mieście, wykorzystanie środków zewnętrznych 
(unijnych, budżetu państwa, innych). 

 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż informacja została przekazana radnym wraz  
z materiałami na sesję. Informację omówiono na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych 
Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Pytań nie zadano. 
 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 



O godz. 16.24 sale opuścił radny Jarosław Zajdel, tym samym zmniejszając ilość obecnych na 
sesji do 14 radnych. 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLV/224/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 7 listopada 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 XLV/224//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta 
Zawidowa,  

 
 
O godz. 16.27 do posiedzenia dołączył radny Jarosław Zajdel, tym samym zwiększając liczbę 
obecnych do 15 radnych. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż przedstawi projekt uchwały zawierający 
propozycje nowych stawek podatku oraz przestawiając stawki obowiązujące. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał § 1 pkt 1a projektu uchwały dotyczący podatku od 
nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, gdzie 
zaproponowana stawka wynosi 0,89 zł od 1 m² powierzchni. Obowiązująca stawka wynosi 
0,88 zł od 1 m² powierzchni. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał § 1 pkt 1b projektu uchwały dotyczący podatku od 
nieruchomości od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych, gdzie zaproponowana stawka wynosi 4,56 zł od 1 ha powierzchni. 
Obowiązująca stawka 4,51 zł od 1 ha powierzchni. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał § 1 pkt 1c projektu uchwały dotyczący podatku od 
nieruchomości od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gdzie 
zaproponowana stawka wynosi 0,46 zł od 1 m² powierzchni. Obowiązująca stawka 0,45 zł od 
1 m² powierzchni. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał § 1 pkt 2a projektu uchwały dotyczący podatku od 
nieruchomości od budynków mieszkalnych lub ich części, gdzie zaproponowana stawka 
wynosi 0,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Obowiązująca stawka wynosi 0,73 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał § 1 pkt 2b projektu uchwały dotyczący podatku od 
nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 
gdzie zaproponowana stawka wynosi 23,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Obowiązująca 
stawka wynosi 22,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał § 1 pkt 2c projektu uchwały dotyczący podatku od 
nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym, gdzie zaproponowana stawka wynosi 10,75 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej. Obowiązująca stawka wynosi 10,65 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej. 



Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał § 1 pkt 2d projektu uchwały dotyczący podatku od 
nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, zajętych  przez podmioty udzielające tych świadczeń, gdzie 
zaproponowana stawka wynosi 4,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Obowiązująca stawka 
wynosi 4,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał § 1 pkt 2e projektu uchwały dotyczący podatku od 
nieruchomości pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego , gdzie zaproponowana stawka 
wynosi 7,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Obowiązująca stawka wynosi 7,66 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał § 1 pkt 3 projektu uchwały dotyczący podatku od 
budowli , gdzie zaproponowana stawka wynosi 2% ich wartości określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych. 
 
Pytań nie zadano. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Bożena Szczygielska zgłosiła poprawkę  
w § 1 pkt 1a z zaproponowanej stawki 0,89 zł na stawkę obowiązującą, czyli 0,88 zł od 1 m² 
powierzchni. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie ww. poprawkę. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-5, przeciw-8, wstrzymujących 
się-2,   nie przyjęła ww. poprawki. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Bożena Szczygielska zgłosiła poprawkę  
w § 1 pkt 2b z zaproponowanej stawki 23,03 zł na stawkę obowiązującą, czyli 22,82 zł od  
1 m² powierzchni użytkowej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie ww. poprawkę. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-5, przeciw-7, wstrzymujących 
się-3,   nie przyjęła ww. poprawki. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Bożena Szczygielska zgłosiła poprawkę  
w § 1 pkt 2e z zaproponowanej stawki 7,73 zł na stawkę obowiązującą, czyli 7,66 zł od  
1 m² powierzchni użytkowej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie ww. poprawkę. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-5, przeciw-7, wstrzymujących 
się-3,   nie przyjęła ww. poprawki. 
 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 



Uchwała nr XLV/225/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 7 listopada 2013 r.  
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta 
Zawidowa.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-10, przeciw-4, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła uchwałę nr XLV/225//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

c) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów. 
 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż zaproponowano nazwę ulicy im. Juliana 
Tuwima. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XLV/226/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 7 listopada 2013 r.  
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XLV/226//2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
      8. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Gabriela Micińska oznajmiła, iż radni zgłosili potrzebę zaproszenia na posiedzenie 
Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Andrzeja Miszkiewicza, w celu przedyskutowania 
inwestycji przeprowadzanych na ulicach Szerokiej, Zgorzeleckiej i Słowackiego, lecz 
inspektor nie pojawił się na posiedzeniu.  
Burmistrz Miasta Zawidowa Pan Robert Łężny przekazał, iż Pan Andrzej Miszkiewicz nie 
mógł się pojawić na posiedzeniu w uwagi na obowiązki służbowe.  
Radna Gabriela Micińska zgłosiła zastrzeżenia do wykonania remontu ulicy Słowackiego. 
Studzienki kanalizacyjne są źle wypoziomowane, co powoduje dyskomfort jazdy 
samochodem po ulicy.  
Radna zauważyła, iż biorąc pod uwagę technologie, jakimi dysponują firmy budowlane, nie 
powinno być żadnych niedoskonałości na jezdni. 
Burmistrz Miasta R. Łężny przekazał, iż po wykonaniu ulicy nie było żadnych nierówności, 
lecz mieszkańcy zwrócili się o podniesieniu asfaltu, aby opady deszczowe mogły spływać nie 
tworząc kałuż. Nawierzchnia posiada 3 lata gwarancji, więc jeśli pojawi się problem, zostanie 
on zgłoszony do poprawy. 
Radna G. Micińska zadała oznajmiła, iż chciałaby wiedzieć z kim był konsultowany projekt 
wykonania ulicy Szerokiej, gdyż otrzymała uwagi od mieszkańców odnośnie pojawienia się 
pasów zieleni na poboczu drogi, co wiąże się ze zwężeniem drogi.  
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż osobiście spotkał się z uwagami mieszkańców ulicy 
Szerokiej, którzy wyrazili zadowolenie z umieszczonego skwerku, a nawet zgłosili chęć 
zasadzenia roślinności w tym miejscu. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, jak wyglądają sprawy z budynkiem przy 
ulicy Kopernika, gdyż mieszkańcy zgłaszali nie tylko spadające dachówki, ale i szyby. 



Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż właściciel został wezwany przez nadzór budowlany 
do zabezpieczenia budynku, lecz  uzyskana odpowiedź mówi tylko o tym, iż nie jest on  
w stanie zabezpieczyć obiektu. Interwencje w tej sprawie ciągle trwają.  
  
      9. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż w nawiązaniu do pism złożonych przez pana 
Janusza Nieckarza chciałby zauważyć, że warto przyjrzeć się stawkom za wywóz odpadów 
komunalnych, jak i częstotliwości ich wywozu. 
Radny Mariusz Dróżdż zadał pytanie, czy gmina Zawidów płaci inne stawki za odbiór 
odpadów komunalnych, niż inne gminy 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że stawka jest taka jednakowa, w zależności od 
rodzaju odpadów.  
Radna Teresa Brud zauważyła, iż może warto by było zwołać sesję, na którą zostanie 
zaproszony Prezes ZGiUK-u Pan Michał Turkiewicz, w celu omówienia tematu.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż tym tematem powinny się zająć Komisje Stałe 
Rady Miejskiej.  
Radna G.Micińska przekazał, iż warto zastanowić się nad częstotliwością wywozu 
nieczystości z terenu miasta, gdyż być może zmniejszyłoby to koszty za wywóz. 
Radny M. Dróżdż zadał pytanie, co się stało z  kostką brukową, która zostać położona na 
chodniku z kierunku Przychodni Zdrowia.  
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż kostkę zakupi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
w Zawidowie, które będzie się zajmowało wykonaniem chodnika.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
17.40 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


