
                                                       Protokół nr XXXII/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 21 grudnia 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. 
Obecnie w skład Rady Miejskiej wchodzi 14 radnych, a zgodnie z listą obecności na sali 
obecnych jest 11 radnych. Stwierdził prawomocność obrad i otworzył XXXII Sesję Rady 
Miejskiej w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni:  
Piotr Kosewicz, 
Teresa Kozińska. 
 
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 XXXI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
28 listopada 2012 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  
            Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów, 
          - głosowanie nad uchwałą 
      b) budżetu miasta Zawidowa na rok 2013, 
          - 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 2012, 
      d) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie, 

e) zmiany przedstawiciela Gminy Miejskiej Zawidów do Zgromadzenia Związku Gmin  
    Ziemi Zgorzeleckiej, 
f) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa,  
g) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki   
    opłaty na terenie miasta Zawidów, 
h) przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli    
      nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady         
     komunalne, 
i) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
   od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 



j) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie   
   odpadami komunalnymi. 

           k) rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania  
               odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  
               odpadów oraz wysokości cen za te usługi, 

l) określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości, 
ł) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami    
   komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

           m) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie   
                zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu   
               nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawidów,           
      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 złożono. 
 
O godz. 16.05 do posiedzenia dołączyła radna Teresa Brud.  
Tym samym w posiedzeniu brało udział 12 radnych.  
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
28 listopada 2012 r.  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXXI  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXXI z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 listopad 2012r. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-8, przeciw-0, wstrzymujących 
się-4 , 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 w trakcie pełnionego dyżuru pojawiło się 
dwóch interesantów.  
Jeden z mieszkańców wnosił o zwrócenie uwagi na rzetelne pobieranie stosownych opłat za 
dzierżawę gruntów, gdyż twierdził, że w mieście są przypadki, w których nie są pobierane 
podatki.  
Na jednym z dyżurów pojawiła się radna Elżbieta Sontowska poruszając temat pisma 
przedstawionego na poprzedniej sesji.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż na dyżurze przeprosił radną E. Sontowską, lecz 
nie poczuwa się do popełnienia jakiegokolwiek nietaktu. Osobiście uważa temat za 
zamknięty.  
 
 



3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zawidowa w okresie 28.11-21.12.2012  

1. 29 listopada uczestniczyłem w otwarciu posterunku Policji w Pieńsku, 
wyremontowanego przy udziale środków unii europejskiej oraz Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Posterunek ma służyć m.in. do pracy polsko-
niemieckiej grupy dochodzeniowej. 

2. 30 listopada wziąłem udział w obchodach święta górników w Kopalni Turów. 
3. 6 grudnia spotkałem się z przedstawiecielem Dolnośląskiego Zarządu Urządzeń 

Wodnych i Melioracji . Spotkanie dotyczyło koordynacji prac przy regulacji 
Kociego Potoku i przebudowy mostu w ulicy Ostróżno. 

4. 9 grudnia uczestniczyłem w Jasełkach zorganizowanych przez dzieci klasy II SP w 
Zawidowie i ich rodziców. 

5. 10 grudnia brałem udział w szkoleniu prowadzonym przez Panią Prezes 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Szkolenie dotyczyło zagrożeń związanych z 
planowaniem i realizacją budżetu w roku 2013 i latach kolejnych. 

6. 10 grudnia na zaproszenie miejscowego koła PO uczestniczyłem w spotkaniu 
Bożonarodzeniowym w Zgorzelcu z udziałem Marszałka Jerzego Łużniaka. 

7. 12 grudnia uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu LGD Partnerstwo Izerskie. 
W trakcie spotkania ustalone zostały zasady podziału środków na dofinansowanie 
projektów w 2013, z wyłączeniem Zawidowa i Świeradowa ( gmin miejskich ). 

8. 16 grudnia brałem udział w Akademii Bożonarodzeniowej w Ośrodku Kultury. 
9. 18 grudnia brałem udział w spotkaniu wigilijnym w Zespole Szkół w Zawidowie. 

 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

   a) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów,  
 

        - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie  
           Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów, 
 

Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał Uchwałę Nr I/285/2012 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opinii 
o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów 
przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013. 
Opinia jest pozytywna. 
Pytań nie zadano. 
 

          - głosowanie nad uchwałą. 
 

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 XXXII/149/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów. 
 



Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXII/149/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

      b) budżetu miasta Zawidowa na rok 2013, 
          - odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał projekt uchwały budżetowej na rok 2013. 
Pytań nie zadano. 
 

          - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  
             budżetowej, 

 
Przewodniczący rady A. Pilarski odczytał uchwałę Nr I/286/2012 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opinii 
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidowa projekcie uchwały budżetowej miasta 
Zawidowa na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  
Opinia jest pozytywna.  
 

          - odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów wraz w wnioskami,  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska odczytała wnioski 
Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, które pozytywnie opiniują projekt budżetu miasta Zawidowa na rok 2013. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani B. Szczygielska oznajmiła, iż po 
zapoznaniu się z wnioskami Komisji Stałych Rady Miejskiej Komisja Budżetu i Finansów 
pozytywnie opiniuje pod względem formalno – prawnym i merytorycznym przedstawiony 
projekt budżetu miasta Zawidowa na rok 2013 z następującym stanowiskiem: 
„-Wielkości wydatków określone w poszczególnych działach i rozdziałach są wielkościami 
stałymi, zwiększenia ich mogą jedynie ulec zmianie przy uzyskaniu środków zewnętrznych tj. 
-Przyjęta wielkość deficytu budżetu miasta Zawidowa na rok 2013 jest wielkością stałą. 
Zaciąganie przez jednostki organizacyjne gminy zobowiązań nie znajdujące pokrycia  
w planach finansowych tych jednostek skutkować będzie naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych.    
 

          - przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji,  
 
Burmistrz Miasta Zawidowa Pan Robert Łężny przekazał, iż po zapoznaniu się z opinią 
Komisji Budżetu i Finansów nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionych wniosków 
dotyczących realizacji budżetu na rok 2013. 
 

          - dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji, 
 
Pytań nie zadano. 
 

          - głosowanie nad uchwałą budżetową,   
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 



Uchwała nr XXXII/150/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2013. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXII/150/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

      c) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXII/151/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXII/151/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski podziękował Kierownikom jednostek organizacyjnych za 
obecność na sesji Rady Miejskiej.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 

      d) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż wg ustawy o samorządzie gminnym Rada 
gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jednego do trzech 
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Natomiast Statut Miasta Zawidowa mówi  
o tym, że Rada wybiera dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 
Radny Piotr Kosewicz zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Niedźwieckiej.  
Radna Małgorzata Niedźwiecka wyraziła zgodę.  
Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie 
zamknięcie listy kandydatów. 
Rada Miejska postanowiła 11-stoma głosami za, przeciw -1, wstrzymujących się -0 
zamknąć listę kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.  

Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji 
Skrutacyjnej. 
Radna Teresa Brud zgłosiła kandydaturę radnej Bożeny Szczygielskiej i radnej Teresy 
Kozińskiej.  
Radna Bożena Szczygielska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radna Teresa Kozińska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radna Maria Szkwarek zgłosiła kandydaturę radnego Grzegorza Drabko. 
Radny Grzegorz Drabko wyraził zgodę na kandydowanie. 
 



Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej. 
 
W głosowaniu jawnym 12-stoma głosami za powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: 
1. Grzegorz Drabko, 
2. Teresa Kozińska, 
3. Bożena Szczygielska. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan Grzegorz Drabko odczytał Regulamin głosowania 
wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie przeprowadzonych 
na sesji Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 21 grudnia 2012r. 
Po odczytaniu regulaminu i rozdaniu kart do głosowania radni Rady Miejskiej w Zawidowie 
przystąpili do głosowania tajnego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.  
 
Po przeliczeniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki 
głosowania: 
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, z czego liczba głosów ważnych wynosiła 11, w tym 
oddano 5 głosów wstrzymujących. Oddano 1 głos nieważny. 
Radna Małgorzata Niedźwiecka liczba głosów „za” – 6. 
 
Wybraną na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Zawidowie została Pani 
Małgorzata Niedźwiecka. 

Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXII/152/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXII/152/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

e) zmiany przedstawiciela Gminy Miejskiej Zawidów do Zgromadzenia Związku Gmin  
    Ziemi Zgorzeleckiej, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski, iż nastąpiła konieczność wyboru przedstawiciela Gminy 
Miejskiej Zawidów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z uwagi na fakt 
zrzeczenia się mandatu przez pana Konrada Tkaczyka, który pełnił dotychczasową funkcję 
jednego z przedstawicieli. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wytypowanie przedstawiciela do Zgromadzenia 
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.  
Radna Maria Szkwarek zaproponowała radną Elżbietę Sontowską na przedstawiciela do 
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.  
Radna Elżbieta Sontowska nie wyraziła zgody. 
Radna Bożena Szczygielska zaproponowała radnego Grzegorza Drabko na przedstawiciela do 
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 
Radny Grzegorz Drabko wyraził zgodę.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. 



 
Rada Miejska postanowiła 12-stoma głosami za zamknąć listę kandydatów na przedstawiciela 
do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXII/153/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: zmiany przedstawiciela Gminy Miejskiej Zawidów do Zgromadzenia Związku 
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła uchwałę nr XXXII/153/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

f) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa,  
 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska zgłosiła poprawkę do 
projektu uchwały, a mianowicie w § 1 pkt 1 zmienić okres przyznania dodatku specjalnego 
Burmistrzowi Miasta Zawidowa z od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r, na od  
1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie poprawkę do projektu uchwały 
zgłoszoną przez Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów panią Bożenę Szczygielską. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-6, przeciw-3, wstrzymujących 
się -3/ - przyjęła ww. poprawkę. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXII/154/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXII/154/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

g) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki   
    opłaty na terenie miasta Zawidów, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  



 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska zgłosiła poprawki do 
projektu uchwały, a mianowicie, aby w § 2 pkt 1 stawka miesięczna opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny 
wynosiła 18 zł, za mieszkańca, gdzie projekt uchwały zawiera kwotę w wysokości 20 zł, oraz 
w § 3 pkt 1 stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej ulega obniżeniu  
i ma wynosić 13 zł za mieszkańca, gdzie projekt uchwały zawiera kwotę 15 zł.   
 
Radna E. Sontowska zadała pytanie, co się stanie w przypadku uchwalenia przez Radę 
Miejską niższej stawki, skąd będzie finansowana różnica, jeśli gmina w rzeczywistości 
zapłaci więcej za wywóz odpadów. 
Burmistrz Miasta Pan Robert Łężny odpowiedział, iż na chwilę obecną nie zna odpowiedzi na 
to pytanie, ponieważ różnica ta nie może być finansowana z budżetu miasta. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż Rada Miejska ma obowiązek podjęcia uchwały 
do końca roku 2012, lecz radni mogą zgłaszać poprawki. 
 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie poprawkę do projektu uchwały 
zgłoszoną przez Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów panią Bożenę Szczygielską, a 
mianowicie w § 2 pkt 1 stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny ma wynosić 18 zł za 
mieszkańca. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-3, przeciw-6, wstrzymujących 
się -3/ - nie przyjęła ww. poprawki. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie poprawkę do projektu uchwały 
zgłoszoną przez Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów panią Bożenę Szczygielską, a 
mianowicie w § 3 pkt 1 stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości 
zamieszkałej ulega obniżeniu i ma wynosić 13 zł za mieszkańca. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-4, przeciw-5, wstrzymujących 
się -3/ - nie przyjęła ww. poprawki. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXII/155/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
opłaty na terenie miasta Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-8, przeciw-3, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła uchwałę nr XXXII/155/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 



h) przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli    
      nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady         
     komunalne, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXII/156/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXII/156/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

i) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
   od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXII/157/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXII/157/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

j) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie   
   odpadami komunalnymi. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  



 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXII/158/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXII/158/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           k) rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania  
               odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  
               odpadów oraz wysokości cen za te usługi, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zgłosił poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie  
w § 1ust. 2 pkt 1 wprowadzić opłatę dla nieruchomości zamieszkałych  
w wysokości 1,00 zł za osobę, gdzie projekt uchwały zawiera cenę 1,50 zł. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-10, przeciw-1, 
wstrzymujących się -1/ - przyjęła ww. poprawkę. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zgłosił poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie  
w § 1ust. 2 pkt 2 wprowadzić opłatę dla nieruchomości zamieszkałych  
w wysokości 3,50 zł za 110 l., gdzie projekt uchwały zawiera cenę 4,50 zł. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-10, przeciw-1, 
wstrzymujących się -1/ - przyjęła ww. poprawkę 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXII/159/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi. 



 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXII/159/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

l) określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXII/160/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXII/160/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

ł) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami    
   komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXII/161/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXII/161/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           m) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie   
                zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu   
               nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawidów,           



 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXII/162/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXII/162/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym: 
„W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,  
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.” 
Z kolei art. 19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym mówi o tym, iż „Rada gminy wybiera ze 
swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż w związku z wyborem pani Małgorzaty 
Niedźwieckiej na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej zaistniała konieczność zmiany  
w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący wniósł o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
Projekt uchwały odczytała Pani Mecenas Violetta Lemek. 
Radna Teresa Brud zaproponowała na członka Komisji Rewizyjnej radnego Włodzimierza 
Michalkiewicza.  
Radny W. Michalkiewicz wyraził zgodę. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXII/162/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXII/163/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
      5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 



Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czy coś wiadomo w sprawie tematu, który był 
poruszany latem, a mianowicie uciążliwego zapachu wydobywającego się z pól położonych 
na Skrzydlicach.  
Radna dodała, iż mieszkańcy się obawiają, iż znów pojawi się uciążliwy zapach, który nie 
pozwalał mieszkańcom na normalne funkcjonowanie.  
Burmistrz Miasta Robert Łężny odpowiedział, że sprawą zajmuje się kancelaria prawna  
z Wrocławia, która utrzymuje kontakt ze Starostwem Powiatowym i inspektorem nadzoru 
budowlanego. 
 
      6. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż na sesji pojawił się mieszkaniec miasta 
Zawidowa, który pragnie zabrać głos na sesji.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał głos panu Andrzejowi Kulwickiemu. 
Pan Andrzej Kulwicki przekazał, iż w roku poprzednim poruszał kwestię nieprzedłużenia 
umowy dzierżawy gruntu pod ogródek. Poza tym przedstawił temat nielegalnego postawienia 
garażu na terenie należącym do Gminy Miejskiej Zawidów, co zakończyło się sukcesem.  
Pan Andrzej Kulwicki odczytał pismo skierowane do Sekretarza Miasta Zawidowa pana 
Marcina Rogackiego, które dotyczy uporządkowania części działki nr 309 przy ul. Szeroka 3 
w Zawidowie. 
Pan A. Kulwicki oznajmił, iż otrzymał pismo ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 
dotyczące legalności rozbudowy budynku gospodarczego na działce nr 309, przy ul. Szerokiej 
w Zawidowie. Chodzi o warsztat p. Ostrowskiego. Pismo Wydziału Budownictwa  
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu mówi o tym, iż zgodnie z przekazanym 
protokołem przez Gminę Miejską Zawidów z dnia 15 stycznia 1999 r. nie odnaleziono 
dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku gospodarczego na działce nr 309. 
Pan A. Kulwicki przekazał, iż w związku z tym podejrzewa, iż jego matka opłacała grunt, za 
który nie powinna płacić.  
Pan A. Kulwicki zaznaczył, iż otrzymał od Burmistrza Miasta informację, że zostały podjęte 
kroki w sprawie nieświadomego zagarnięcia terenu przez osoby sąsiadujące. 
Pan A. Kulwicki zadał pytanie, czy istnieje możliwość zwrotu nadpłaconego podatku z tytułu 
użytkowania wieczystego od 1998 roku.  
Burmistrz Miasta Robert Łężny oznajmił, iż pan A. Kulwicki otrzyma odpowiedź  
w późniejszym terminie.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski podziękował panu Andrzejowi Kulwickiemu za obecność 
na sesji.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski podziękował radnym i pracownikom Urzędu Miejskiego za 
owocną współpracę w roku 2012 oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne.   
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
19.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


