
Protokół nr XVI/2011 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 1 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.30 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 13 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XVI Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni: Gabriela Micińska, Małgorzata Niedźwiecka. 
 
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 XIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  

27 października 2011r.  
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej. 
4. Informacja nt. realizacji strategii miasta Zawidów. 
5. Informacja nt. realizacji inwestycji w mieście, wykorzystanie środków zewnętrznych 

(unijnych, budżetu państwa, inne) 
6. Informacja nt. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w mieście. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
      a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011, 
      b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
8. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
9. Sprawy różne. 

 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski zwrócił się  
z zapytaniem, czy radni bądź Burmistrz wnoszą o dokonanie zmian w wyżej wymienionym 
porządku obrad. 
 
Zastępca Burmistrza Robert Łężny złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 
projektów uchwał, a mianowicie:  
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia organizacji i trybu działania  
   Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zawidowie oraz trybu powoływania jej  
   członków,  
- projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na § 2, § 3 i §  
   9 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały nr LII/262/10 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
   14 września 2010 roku w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady  
   działalności Pożytku Publicznego w Zawidowie oraz trybu powoływania jej członków.  
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszone wnioski pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, 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 XIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
27 października 2011r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej. 
4. Informacja nt. realizacji strategii miasta Zawidów. 
5. Informacja nt. realizacji inwestycji w mieście, wykorzystanie środków zewnętrznych 

(unijnych, budżetu państwa, inne) 
6. Informacja nt. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w mieście. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
      a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011, 
      b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

            c) zmiany uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady  
               Działalności Pożytku Publicznego w Zawidowie oraz trybu powoływania jej  
               członków,  
           d) projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na § 2,  
              § 3 i § 9 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały nr LII/262/10 Rady Miejskiej  
             w Zawidowie z dnia 14 września 2010 roku w sprawie określenia organizacji i trybu   
             działania Gminnej Rady działalności Pożytku Publicznego w Zawidowie oraz trybu  
             powoływania jej członków.  

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

 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
27 października 2011r.  

 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr XIII z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 27 października 2011r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu nr XIII z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 października 2011r. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, 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 Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż podczas pełnionego dyżuru ponownie pojawiła się 
mieszkanka ulicy Ogrodowej z kolejną prośbą o interwencję.  
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż obiecał interesantce, iż pracownicy Urzędu 
Miejskiego dokonają oględzin miejsca zamieszkania tej pani, natomiast z tego co do niego 
dotarło pracownicy nie pojawili się. 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż w dniu jutrzejszym razem z pracownikami uda 
się na ulicę Ogrodową, w celu zbadania sprawy. 



3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, iż, dniach 20-21 października uczestniczył w Konwencie 
wójtów, burmistrzów, starostów, który miał miejsce na Czosze. 
Tematem konwentu była m.in. prezentacja inwestycji Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, 
procedura wydawania zezwoleń na wycinkę drzew w ramach inwestycji i ochrona przyrody 
przy inwestycjach oraz procedury związane z budową fal wiatrowych. 
25 października pojawiła się delegacja Powiatowej Straży Pożarnej, która wystąpiła z prośbą 
o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby prewencji. Ze względu na brak 
środków w budżecie sprawę pozostawiono bez toku.  
26 października miało miejsce Polsko – Sakosońkie Forum organizowane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 
Tematem przewodnim była gospodarka odpadami na terenie Saksonii i Polski, oraz zmiany  
w przepisach, które mają obowiązywać po roku 2013. 
Zastępca Burmistrza  R. Łężny w dniu 3 listopada brał udział w posiedzeniu Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Tematem spotkania było utworzenie powiatowego 
przedsiębiorstwa zajmującego się utrzymaniem dróg gmin zrzeszonych. Starosta obiecał 
zapoznać się jak wygląda tego typu przedsiębiorstwo, które działa w powiecie lubańskim. 
Zastępca Burmistrz R. Łężny w dniach 10 i 11 listopada uczestniczył w obchodach święta 
Niepodległości w Ośrodku Kultury w Zawidowie oraz na Placu Zwycięstwa. 
15 listopada odbyła się konferencja pt. „Kompleksowa gospodarka odpadami” zorganizowana 
przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu z udziałem kierowników wydziału 
Urzędu Marszałkowskiego oraz dziesięciu burmistrzów i wójtów gmin.  
Urząd Marszałkowski przedstawił nowe przepisy, do których gminy muszą się dostosować. 
18 listopada odbyło się posiedzenie społecznej rady SP ZOZ w Zgorzelcu. Tematem była 
sytuacja bieżąca szpitala oraz planowane inwestycje, czyli rozbudowa szpitala. 
25 listopada w Ośrodku Kultury miał miejsce przegląd recytatorski. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny w dniu 30 listopada przeprowadził jako Przewodniczący 
Komisji egzamin na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Zespołu Szkół  
w Zawidowie z wynikiem pozytywnym.  
W międzyczasie miały miejsce bieżące przeglądy inwestycji, odbiory końcowe, rozliczenia 
inwestycji, sprawy podatkowe i dzierżawy mienia komunalnego. 
 
Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy gmina oprócz wkładu w inwestycje Zakładu Utylizacji 
w Lubaniu w wysokości 500.000,00 zł będzie musiała ponosić jakieś dodatkowe koszty.   
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że gmina na pewno będzie musiała podjąć 
dodatkowe działania, chociażby takie, jak umożliwienie mieszkańcom segregacji odpadów, 
co wiąże się z wydatkami finansowymi. 
 
 

4.    Informacja nt. realizacji strategii miasta Zawidów. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, że temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Radna Gabriela Micińska oznajmiła, ż w Zawidowie nie odbyła się rekultywacja wyrobiska 
żwirowni, którą zapisano w strategii. 
 
Pytań nie zadano.  
 



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

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, że temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, czy wszystkie tegoroczne inwestycje  
w mieście zostały zakończone. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że wszystkie z wyjątkiem remontu dróg po 
powodzi.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, dlaczego nowy most na ulicy Ostróżno nie jest 
wykończony asfaltem po końcach brzegów jezdni.  
Zastępca Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż skieruje to pytanie do projektanta.  
 
Radny K. Tkaczyk zadał pytanie, czy projekt dotyczący remontu szatni na stadionie miejskim 
przewiduje także remont pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w budynku.  
Zastępca R. Łężny odpowiedział, że remont dotyczył tylko szatni.  
 

6. Informacja nt. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w mieście. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, że temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Pytań nie zadano.  
 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, że temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVI/72/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: 
wprowadzenie zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr XVI/72/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, że temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jakie będzie zadłużenie budżetu po zaciągnięciu kredytu. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon odpowiedziała, że zadłużenie będzie wynosić w granicach 35 %. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jakie jest założenie zadłużenia w budżecie na rok 2012. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że 47% i jest to spowodowane obniżeniem dochodów.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 



Uchwała nr XVI/73/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr XVI/73/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
            c) zmiany uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady  
               Działalności Pożytku Publicznego w Zawidowie oraz trybu powoływania jej  
               członków,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, że temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVI/74/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: 
zmiany uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Zawidowie oraz trybu powoływania jej  członków. 
  
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr XVI/74/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
            d) w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na § 2,  
              § 3 i § 9 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały nr LII/262/10 Rady Miejskiej  
             w Zawidowie z dnia 14 września 2010 roku w sprawie określenia organizacji i trybu   
             działania Gminnej Rady działalności Pożytku Publicznego w Zawidowie oraz trybu  
             powoływania jej członków.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, że temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XVI/75/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie:  
w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na § 2,  § 3 i § 9 ust. 1 pkt 2 
załącznika nr 1 do uchwały nr LII/262/10 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 września 
2010 roku w sprawie określenia organizacji i trybu   działania Gminnej Rady działalności 
Pożytku Publicznego w Zawidowie oraz trybu  powoływania jej członków. 
  
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr XVI/75/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

8. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna T. Brud zadała pytanie, czy ławki, które miały zostać zamontowane na terenie miasta 
zostały zainstalowane. 
Zastępca R. Łężny odpowiedział, że ławki zostały zamówione. 



Radna T. Brud zadała pytanie, w jakich miejscach zostaną zamontowane ławki. 
Zastępca R. Łężny odpowiedział, że w parku i koło kościoła.  
Radna Maria Szkwarek oznajmiła, iż warto by było zamontować ławki przy ośrodku zdrowia. 
Radny K. Tkaczyk zauważył, iż raczej chodzi o drogę do ośrodka. 
Radny Włodzimierz Michalkiewicz oznajmił, że można zamontować ławkę koło pizzerii przy 
ulicy Skłodowskiej. 
Radna M. Szkwarek przekazała, iż w tamtym miejscu była postawiona ławka, lecz usunięto 
ją, ponieważ młodzież w godzinach nocnych przesiadywała na ławce zachowując się przy 
tym głośno.  
Radny Grzegorz Drabko poprosił o zwrócenie uwagi na teren byłej strzelnicy, ponieważ ktoś 
urządził z tego miejsca wysypisko.  
Radna T. Brud oznajmiła, iż Rada może zdecydować o dofinansowaniu Ośrodka Zdrowia  
w postaci pomocy medycznej, lecz nie rozumie dlaczego ma dbać o teren przychodni, gdzie 
Gmina Sulików w żaden sposób nie interesuje się tematem, a powinna.  
 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy są jakieś szanse na utwardzenie drogi przy 
ulicy Dębowej i innych nowo powstałych osiedlach w mieście.  
Zastępca R. Łężny odpowiedział, że jak na razie brak środków na ten cel, lecz będzie miał to 
zadanie na uwadze. 
Radna Wiesława Marszał oznajmiła, iż mieszkaniec miasta zwrócił uwagę na schody przy 
ulicy Skłodowskiej w kierunku Broniewskiego, które wykruszyły się i stanowią zagrożenie.  
Radna T. Brud zadała pytanie, dlaczego na łączniku szkolnym rynny w górnej części są 
miedziane, a niżej z innego tworzywa.  
Zastępca R. Łężny odpowiedział, że doszło do kradzieży.  
Radna T. Brud poprosiła, aby przy kolejnych inwestycjach wziąć pod uwagę zakup 
materiałów z tańszego tworzywa, który nie będzie pokusą dla złodziei.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, w jaki sposób zostanie rozwiązany problem skradzionych 
kratek ściekowych z terenu miasta, a mianowicie czym zostaną zastąpione.  
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, iż rozmawiał z Prezesem Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Zawidowie i kratki zostaną sukcesywnie uzupełniane. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż należałoby uprzątnąć teren budynku przy ulicy 
Grunwaldzkiej 4, gdyż w takim stanie gminie na pewno nie uda się sprzedać budynku.  
  

9. Sprawy różne. 
 
Radna G. Micińska poinformowała, iż zebrano 450 zł na renowację pomnika pana śp. 
Franciszka Pietraszkiewicza. 
Radna T. Brud oznajmiła,  iż otrzymała ofertę od kamieniarza z Mirska, który przedstawił 
cenę 1.600,00 zł za pomnik z piaskowca i 1.800,00 zł za pomnik z granitu i są to najtańsze 
oferty z jakimi się spotkała. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
19.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


