
                                                       Protokół nr XXIX/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 27 września 2012 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. 
Zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 14 radnych. Stwierdził prawomocność obrad  
i otworzył XXIX Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni:  
Maria Szkwarek, 
Bożena Szczygielska. 
 
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 XXVIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
28 sierpnia 2012 r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Informacja nt. warunków świadczenia usług medycznych w Ośrodku Zdrowia. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012,  
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta  
    Zawidowa, 
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

            d) opłaty targowej, 
e) opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Zawidowa, 
f)  przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu  zagospodarowania  
    przestrzennego miasta Zawidów,       
g) przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków   
    zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów                                                                                                                                      

           h) podziału gminy miejskiej Zawidów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
               i numerów oraz liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu, 
           i) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów,                      
      6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      7. 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. 
Burmistrz Miasta Zawidowa Pan Robert Łężny wniósł o usunięcie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
z uwagi na fakt, iż nie zostały określone minimalne stawki podatku od środków 
transportowych. 
 



Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-14, 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 XXVIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
28 sierpnia 2012 r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Informacja nt. warunków świadczenia usług medycznych w Ośrodku Zdrowia. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012,  
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta  
    Zawidowa, 

            c) opłaty targowej, 
d) opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Zawidowa, 
e)  przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu  zagospodarowania  
    przestrzennego miasta Zawidów,       
f) przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków   
    zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów                                                                                                                                      

           g) podziału gminy miejskiej Zawidów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
               i numerów oraz liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu, 
           h) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów,                      
      6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      7. Sprawy różne. 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
28 sierpnia 2012 r.  

 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXVIII z sesji 
Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2012r. 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXVIII z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2012r. 
 
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 Rady Miejskiej.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż na dyżurze pojawił się mieszkaniec ulicy Jana 
Pawła II w sprawie studzienek kanalizacyjnych, które nie były czyszczone. Ponadto 
mieszkaniec zwrócił uwagę na przejeżdżające ulicą samochody ciężarowe, które stanowią 
zagrożenie ze względu na wąską i stromą jezdnie.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż dużym problemem w mieście jest 
przekraczanie granicy przez samochody ciężarowe o ładowności powyżej 12 ton. Odbywają 
się kontrole drogowe, lecz jak widać efekty są niewielkie.  
 



3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
 
Burmistrz Miasta Zawidowa pan Robert Łężny przedstawił sprawozdanie z działalności 
między sesjami.  
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zawidowa w okresie 31.08-21.09.2012  

1. W dniu 31.08 przyjąłem ślubowanie i wręczyłem awans nauczycielowi Zespołu Szkół  
w Zawidowie. 

2. W dniu 1-2.09. brałem udział w Streetballu odbywającym się przy granicy  
z Republiką Czeską oraz w turnieju rodzinnym, w którym byłem sędzią.  

3. W dniu 3.09 odbywało się rozpoczęcie roku szkolnego oraz wręczenie stypendiów 
przyznanych przez Radę Miejską. 

4. W dniu 4-5.09 spotkałem się z Dyrektor SPZOZ  panią Zofią Barczyk i Komendantem 
Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. 

5. W dniu 6.09  wraz z pracownikiem Urzędu Miejskiego brałem udział w spotkaniu 
Euroregionu „Nysa” w temacie wniosków na  dofinansowanie spotkań, wyjazdów  
i współpracy z państwem  Niemieckim. 

6. W dniu 11-12.09 odbyły się spotkania z firmami zarządzającymi nieruchomościami, 
gdyż gmina próbuje opracować założenia do zmiany systemu zarządzania 
nieruchomości, których jest współwłaścicielem. 

7. W dniu 12.09 byłem na spotkaniu w Zakładzie Gospodarki i Usług Komunalnych  
w Lubaniu w celu opracowania i omówienia regulaminu utrzymania porządku  
i czystości. 

8. W dniu 13.09 odbyło się spotkanie z brokerem w temacie ubezpieczenia majątku 
gminy. Przetarg został ogłoszony i rozstrzygnięty w dniu wczorajszym. 

9. W dniu 14.09 brałem udział w Akademii 50-lecia Elektrowni Turów. 
10. W dniu 21.09. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu  

z Dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tematem 
było dofinansowanie na usuwanie azbestu z terenu powiatu zgorzeleckiego. 

4. Informacja nt. warunków świadczenia usług medycznych w Ośrodku Zdrowia. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony przez Kierownik 
Przychodni Rejonowej w Zawidowie Panią Ludmiłę Antoniak na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012,  

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat 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 Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 



 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXIX/127/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXIX/127/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał pismo przedsiębiorców gospodarczych miasta 
Zawidowa, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego 20 września 2012 r. odnośnie złej sytuacji 
finansowej jednostek handlowo – usługowych i produkcyjnych w mieście. Przedsiębiorcy 
lokalni podkreślają, iż duży wpływ na pogarszającą się sytuację firm mają wzrastające opłaty 
centralne jak również podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. 
  
Radna Gabriela Micińska poprosiła o przedstawienie informacji, jakie środki wpłyną do 
budżetu miasta z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności 
gospodarczej od gruntów i od budynków jeśli projekt uchwały zostanie przyjęty. 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon przekazała, iż na dzień dzisiejszy liczba podatników  
w mieście wynosi: 
 37 osób prawnych oraz 76 osób fizycznych. 
Kwoty dochodów: 
- osoby fizyczne - 263.000 zł, 
- osoby prawne - 655.000 zł. 
Po wprowadzeniu zmian na rok 2013 różnica będzie przedstawiała się następująco: 
- osoby fizyczne - 10.800 zł, 
- osoby prawne – 28.367 zł. 
Powierzchnie zajęte na prowadzenie działalności gospodarcze: 
- osoby fizyczne – 35.306 m² gruntu,  
- osoby prawne 331.885 m². 
Skarbnik K. Bilmon przekazała, że jeśli projekt uchwały zostanie przyjęty gmina zyska 
10.800 zł. 
Jeśli chodzi o 24 przedsiębiorców, którzy podpisali się pod złożonym pismem, 9 z nich nie 
płaci podatku od nieruchomości, gdyż wykonują usługi.  
O godz. 16.43 do posiedzenia dołączyła radna Bożena Szczygielska. 
Tym samym w posiedzeniu bierze udział 15 radnych. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Budżetu i Finansów – głosowanie indywidualne. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Radna G. Micińska zgłosiła poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie w § 1 pkt 1a  
z zaproponowanej stawki 0,88 zł na kwotę obowiązującą, czyli  0,84 zł od 1 m² powierzchni 



oraz § 1 pkt 2 b z zaproponowanej stawki 22,82 zł na kwotę obowiązującą, czyli  21,94 zł od 
1 m² powierzchni. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zgłosił poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie 
pozostawić obowiązujące stawki podatku. 
 
Radna G. Micińska oznajmiła, iż radni są przedstawicielami społeczeństwa i powinni wziąć 
pod uwagę ich dobro i interesy. 
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie z jakich zadań trzeba będzie zrezygnować, jeśli nie 
zostanie podjęty projekt uchwały i tym samym nie wpłyną środki do budżetu. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon odpowiedziała, w pierwszej kolejności należy skalkulować stronę 
dochodową budżetu.  
Radna M. Niedźwiecka przekazała, iż uważa, że lepiej w tym roku podnieść podatki o stopień 
inflacji, niż w przyszłym zaproponować dwukrotnie większą podwyżkę podatku. 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie poprawkę najdalej 
idącą, czyli pozostawić stawki podatku od nieruchomości na poziomie obowiązującym.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-3, przeciw-8, wstrzymujących 
się -4/ - nie przyjęła ww. poprawki. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez radną G. 
Micińską, a mianowicie w § 1 pkt 1a z zaproponowanej stawki 0,88 zł na kwotę 
obowiązującą, czyli  0,84 zł od 1 m² powierzchni oraz § 1 pkt 2 b z zaproponowanej stawki 
22,82 zł na kwotę obowiązującą, czyli  21,94 zł od 1 m² powierzchni. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-5, przeciw-7, wstrzymujących 
się -3/ - nie przyjęła ww. poprawki. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż w związku z postulatami mieszkańców 
pragnie złożyć wniosek, aby głosowanie nad projektem uchwały odbyło się imiennie. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał fragment uchwały Rady Miejskiej  
w Zawidowie w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Zawidów mówiący  
o głosowaniu imiennym: 
 „§ 34. 1. Rada może zarządzić głosowanie imienne w każdej sprawie rozstrzyganej  
w głosowaniu jawnym. 
2. Głosowanie imienne przeprowadza się w ten sposób, że po wyczytaniu przez 
przewodniczącego imienia i nazwiska radnego, wstaje on i oświadcza, że jest "za", "przeciw" 
lub "wstrzymuje się". 
3. Sposób głosowania poszczególnych radnych umieszcza się w protokole z sesji. 
4. Ustalenia wyników głosowania dokonuje się jak przy głosowaniu jawnym.” 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
 
 Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-8, przeciw-5, wstrzymujących 
się -2/ - przyjęła ww. wniosek. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 



Uchwała nr XXIX/128/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta 
Zawidowa. 
 
Głosowanie imienne: 
Teresa Brud - „wstrzymuje się” 
Grzegorz Drabko – „za” 
Piotr Kosewicz – „za” 
Teresa Kozińska –„za” 
Wiesława Marszał – „za” 
Włodzimierz Michalkiewicz – „za” 
Gabriela Micińska – „przeciw” 
Małgorzata Niedźwiecka – „za” 
Andrzej Pilarski – „przeciw” 
Elżbieta Sontowska – „za” 
Bożena Szczygielska – „przeciw” 
Maria Szkwarek – „za” 
Konrad Tkaczyk – „za” 
Jarosław Zajdel – „wstrzymuję się” 
Adam Żuk – „wstrzymuję się” 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-9, przeciw-3, wstrzymujących 
się -3/ - podjęła uchwałę nr XXIX/128/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
            c) opłaty targowej, 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat 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 Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXIX/129/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie: opłaty targowej. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXIX/129/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

d) opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Zawidowa, 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  



 

Komisja Budżetu i Finansów – głosowanie indywidualne. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Radna B. Szczygielska oznajmiła, iż mieszkańcy Zawidowa zwracają się z pytaniem, w jaki 
sposób egzekwowane są opłaty za posiadanie psów na terenie miasta.  
Radna zadała pytanie, jakie są poczynania gminy, aby zachęcić mieszkańców do uiszczania 
tej opłaty. 
Radna M. Niedźwiecka oznajmiła, iż uiszcza opłatę za psa i uważa, że jest to jej 
obowiązkiem. 
Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy można by było zorganizować darmowe szczepienia 
psów dla właścicieli. Być może będzie to zachęta dla właścicieli zwierząt, a na podstawie 
listy psów szczepionych psów gmina będzie zorientowana ilu jest podatników posiadających 
psy.  
Skarbnik Miasta  K. Bilmon wyjaśniła, że lekarz weterynarii szczepiący psy nie udostępni 
listy osób, które szczepią swoje zwierzęta. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, ile psów jest w Zawidowie. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że około 300-400. 
Radna G. Micińska zauważyła, iż jeśli opłata za psy będzie mniejsza być może właściciele 
zaczną opłacać podatek. 
Radna G. Micińska zgłosiła poprawkę  do projektu uchwały, a mianowicie w § 3 pkt 1  
z zaproponowanej stawki 30 zł od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez 
wszczepienie mikroprocesora identyfikującego na 5 zł oraz w § 3 pkt 2 z zaproponowanej 
stawki 60 zł od każdego psa nie posiadającego trwałego oznakowania na 10 zł. 
 
Przewodniczący rady A. Pilarski poddał poprawkę pod głosowane 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-4, przeciw-7, wstrzymujących 
się -4/ - nie przyjęła ww. poprawki. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXIX/130/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie: opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Zawidowa. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-9, przeciw-2, wstrzymujących 
się -4/ - podjęła uchwałę nr XXIX/130/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

e)  przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu  zagospodarowania  
    przestrzennego miasta Zawidów.       

                                                                                                                         
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXIX/131/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie: opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Zawidów. 



 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXIX/131/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

f) przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków   
    zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów                                                                                                                                      

                                                                                                                         
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXIX/132/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów.                                                                                                                                      
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXIX/132/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           g) podziału gminy miejskiej Zawidów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
               i numerów oraz liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu, 
                                                                                                                       
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat 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 Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zgłasza poprawkę. 
 
Radna Teresa Kozińska zgłosiła poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie ul. Ostróżno 
przenieść z okręgu nr 2. ul. Szybów przenieść do okręgu nr 1, ul. Wilczą od numeru 10 do 20  
parzyste oraz od nr 29 do końca przenieść do okręgu 7, ul. Budowlanych 2 przenieść do 
okręgu nr 2, ul. Szkolną przenieść do okręgu 13, ul. Dębową przenieść do okręgu 13, ul. 
Nadleśną przenieść do okręgu nr 14. 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki oznajmił, iż zgłoszone poprawki wymagają wykonania 
przeliczeń. 
Radna M. Niedźwiecka zadała pytanie, czym kierowała się Komisja Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska zgłaszając poprawkę.  
Radna T. Kozińska wyjaśniła, iż Komisja sugerowała się liczbą mieszkańców w danych 
okręgach.  
Radny Adam Żuk zadał pytanie, do kiedy radni muszą podjąć projekt uchwały. 
Sekretarz M. Rogacki odpowiedział, że do1 listopada 2012 r. 
Radna B. Szczygielska zadała pytanie, jakie było kryterium podziału poszczególnych ulic. 
Sekretarz M. Rogacki wyjaśnił, iż zbytnio nie rozumie pytania, gdyż uzasadnienie 
przedstawiał na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. Poprosił również, 
aby radni zgłaszali uwagi i zmiany w projekcie do Urzędu Miejskiego, gdyż każda poprawka 
wymaga wcześniejszych wyliczeń, aby można było zachować normę przedstawicielstwa. 



Radna B. Szczygielska oznajmiła, iż przedstawiony podział nie jest zbyt logiczny i nie 
rozumie dlaczego ulice zostały w taki sposób podzielone.  
Sekretarz M. Rogacki wyjaśnił, iż poświęcił projektowi uchwały dużo czasu i nie uważa, aby 
podział był nielogiczny.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski wniósł  o usunięcie z porządku obrad projektu uchwały  
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 15 radnych, w głosowaniu:/ za-9, przeciw-3, wstrzymujących 
się- 3, przyjęła ww. wniosek. 
 

h) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów,                      
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXIX/133/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie: nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-10, przeciw-1, wstrzymujących 
się -4/ - podjęła uchwałę nr XXIX/133/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił, iż po przerwie na Sali znajduje się 15 radnych. 
 
      6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna B. Szczygielska zadała pytanie, jak wygląda sytuacja odnośnie budowy silosu na 
Skrzydlicach. 
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż sprawa jest cały czas w toku i ma zostać 
przeprowadzona wizja w terenie przez inspektora nadzoru budowlanego. W dniu  
3 października ma się odbyć spotkanie z Wójtem Sulikowa i Inspektoratem Ochrony 
Środowiska. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż należy podjąć temat przejazdu samochodów 
ciężarowych  przez granicę z Republiką Czeską oraz miasto Zawidów i rozważyć 
ograniczenie transportu poniżej 12 ton. 
Burmistrz R. Łężny przekazał, iż kierowcy ciężarówek lekceważą zakazy i przejeżdżają przez 
granicę. Mimo wszystko w roku 2013 trzeba będzie przygotować zmiany planu organizacji 
ruchu w mieście uwzględniając ograniczenia tonażowe i progi zwalniające.  
 
      7. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż chciałby zorganizować uroczyste spotkanie  
w celu wręczenia tytułu Honorowego Obywatela  Miasta Zawidowa dla rodziny pana śp. 
Józefa Sontowskiego. 
Radna G. Micińska przekazała, iż sprawa pomnika pana śp. Franciszka Pietraszkiewicza jest 
już prawie zakończona. Pomnik będzie kosztował 2500 zł oraz dodatkowo 500 zł położenie 
kotki wokół pomnika.  



Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż do Rady Miejskiej wpłynęło pismo odnośnie 
wytypowania małych projektów w związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach 
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, organizowanych 
przez LGD „Partnerstwo Izerskie”. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Przewodniczących Komisji Stałych o 
wytypowanie przedstawionych w piśmie propozycji. 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i finansów G. Micińska przekazała, iż Komisja 
proponuje punkty: 

1. Adaptacja sali lekcyjnej na świetlicę szkolną w Zespole Szkół w Zawidowie. 
2. Adaptacja tarasu w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie na plac zabaw dla    
    najmłodszych dzieci. 
9. Budowa chodnika i montaż balustrady wzdłuż ulicy Strzeleckiej (od skrzyżowania  
     z ulicą Jana Pawła II) 

Radna G. Micińska oświadczyła, iż Komisja pragnie dodać do przedstawionych propozycji 
pkt 16. Mała renowacja parku miejskiego (lampy, ławki, kosze, zlikwidować krawężniki  
i odnowić scenę) oraz pkt 17. Wiata przy ulicy Lubelskiej. 
  
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu M. Niedźwiecka przekazała, iż 
Komisja proponuje punkty: 

1. Adaptacja sali lekcyjnej na świetlicę szkolną w Zespole Szkół w Zawidowie. 
2. Adaptacja tarasu w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie na plac zabaw dla  
     najmłodszych dzieci. 
9. Budowa chodnika i montaż balustrady wzdłuż ulicy Strzeleckiej (od skrzyżowania  
     z ulicą Jana Pawła II) 

 
Radna M. Niedźwiecka przekazała, iż Komisja przychyla się do propozycji Komisji Budżetu, 
a mianowicie pkt 16. Mała renowacja parku miejskiego. 
 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska T. Kozińska 
przekazała, iż Komisja proponuje punkty: 

1. Adaptacja sali lekcyjnej na świetlicę szkolną w Zespole Szkół w Zawidowie. 
2. Adaptacja tarasu w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie na plac zabaw dla  
     najmłodszych dzieci. 
9. Budowa chodnika i montaż balustrady wzdłuż ulicy Strzeleckiej (od skrzyżowania  
     z ulicą Jana Pawła II) 

 
Radna T. Kozińska oznajmiła, iż Komisja pragnie dodać do przedstawionych propozycji pkt 
18. Wymiana nawierzchni alejki na starej części cmentarza. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
19.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


