
                                                       Protokół nr XXXIV/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 26 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00 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 XXXIV Sesję Rady 
Miejskiej w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni:  
Gabriela Micińska,  
Małgorzata Niedźwiecka.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przywitał nowowybranego radnego pana Mariusza 
Drożdża, który pojawił się na sesji Rady Miejskiej w charakterze gościa.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż zaprzysiężenie nowowybranego radnego Rady 
Miejskiej pana Mariusza Drożdża odbędzie się na kolejnej sesji, z uwagi na brak zakończenia 
procedury ogłaszania wyników wyborów tj., publikację wyników w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący Rady Miejskiej 
zwoła posiedzenie sesji Rady Miejskiej w trybie zwyczajnym, na które zostanie zaproszony 
pan Mariusz Drożdż w celu złożenia ślubowania.  
 
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 XXXIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
31 stycznia 2013 r. 

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

1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
            2) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady  
                Miejskiej w Zawidowie na rok 2013, 

3) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej  
   Zawidów, 
4) zmiany uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  
   komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta Zawidów, 
5) zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  
   odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
   i zagospodarowania tych odpadów,  
6) zmiany uchwały 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, 

 7) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  
    gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 



8) uchylenia uchwały 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, 
9) odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę 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, 
10) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  
   zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  
   nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawidów, 
11) ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu należącego do 
zasobu nieruchomości Gminy Zawidów , 
12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 20 lat, nieruchomości 
stanowiących własność gminy miejskiej Zawidów, 

 13) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
 14) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
      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.  
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
31 stycznia 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXXIII  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXXIII z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2013 r.. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/ za-11, 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 odczytał pisma wpływające do Rady Miejskiej.: 
- Sprawozdanie z wykonania Planu Odnowy Miejscowości Zawidów na lata 2010-2018 
sporządzone przez Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli panią Monikę 
Grabowską – Stachowicz, 
- Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Zawidów  
z organizacjami pozarządowymi w latach 2011-2012 – podsumowanie roku 2012 
sporządzone przez Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli panią Monikę 
Grabowską – Stachowicz, 



- petycja mieszkańców ulicy Tęczowej z prośbą o wykonanie nawierzchni drogi ul. Tęczowej 
oraz jej oświetlenia.  
 

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zawidowa w okresie 21.12.2012 r. – 
26.02.2013 r.  
 

1. 27.12.2012 r.- Rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko informatyka w Urzędzie 
Miejskim. Informatykiem został pan Krzysztof Pawelec. 

2. 08.01.2013 r. Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie usuwania skutków 
powodzi na terenie gminy, środki na przepust ul. Ostróżno oraz zasady finansowania 
w roku 2013. 

3. 18.01.2013 r. Spotkanie z prezesem oddziału ZNP w Zgorzelcu panią Małgorzatą 
Śniechowską, informacja o zawiązaniu koła w Zespole Szkół w Zawidowie.  

4. 05.02.2013 r. Spotkanie ze starostą powiatowym oraz radnym sejmiku dolnośląskiego 
J. Kozłowskim w sprawie zaproszenia do udziału w konsultacjach PRO na lata 2014-
2020. 

5. 14.02.2013 r. Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie stanu realizacji 
programu EWT Polska – Saksonia, szanse i zagrożenia, optymalizacja wykorzystania 
środków.  

6. 15.02.2013 r. Spotkanie ze Starostą Habartic Franciszkiem Kryspinem w sprawie 
projektu przyłączenia Habartic do sieci kanalizacyjnej, współpracy strażaków oraz 
organizacji ruchu na drodze do Czech. 

7. 15.02.2013 r. Odprawa roczna PSP Zgorzelec – stan bezpieczeństwa na terenie 
powiatu, posiadane siły i środki. Miasto Zawidów – utworzenie KSRG, 
zabezpieczenie przedszkola. 

8. 15.02.2013 r. Spotkanie z przedstawicielem firmy Vanel u notariusza – zamiana 
działek. Rozpoczęcie budowy – maj 2013 r. Konieczność wykonania zjazdu i sieci do 
granicy działki.  

9. 21.02.2013 r. Spotkanie Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej – temat umowa 
z ZGiUK Lubań na gospodarowanie odpadów, przy udziale zarządu firmy, 
organizacja systemu w gminach.  

 
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  
  1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 



Uchwała nr XXXIV/173/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/173/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
            2) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady  
                Miejskiej w Zawidowie na rok 2013, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 r.  
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy, w tym planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady  
Miejskiej w Zawidowie na rok 2013. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/174/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

3) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej  
   Zawidów, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIV/175/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 r.  
zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej  
Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/175/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 



 
4) zmiany uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  
   komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta Zawidów, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIV/176/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/176/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIV/177/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadó., 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/177/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 

6) zmiany uchwały 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, 



 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 r.  
zmieniająca uchwałę 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 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/178/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
          7) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  
               gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/179/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
            8) uchylenia uchwały 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, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 



 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIV/180/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 r.  
uchylająca uchwałę 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 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/180/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

9) odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę 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, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIV/181/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 r.  
w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę 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 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/181/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

10) 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 oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIV/182/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 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 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/182/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

11) ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu należącego do     
      zasobu nieruchomości Gminy Zawidów, 

Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, ile jest przypadków w mieście, jeśli chodzi  
o dzierżawienie gruntów należących do gminy na działalność gospodarczą w zakresie handlu 
i usług. 
Burmistrz Miasta Pan Robert Łeżny odpowiedział, że jest ich w granicach 10. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – głosowanie indywidualne. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska zgłosiła poprawkę do 
projektu uchwały, a mianowicie w załączniku do uchwały zapisać kwotę 4 zł jako miesięczną 
minimalną stawkę czynszu za 1 m² gruntu z przeznaczeniem gruntu na działalność 
gospodarczą  
w zakresie handlu i usług (w tym gastronomii), przy czym projekt uchwały zakłada 7 zł.  
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu pani Małgorzata Niedźwiecka 
zgłosiła poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie w załączniku do uchwały zapisać 
kwotę 4,5 zł jako miesięczną minimalną stawkę czynszu za 1 m² gruntu z przeznaczeniem 
gruntu na działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług (w tym gastronomii), przy czym 
projekt uchwały zakłada 7 zł.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie poprawkę dalej idącą, czyli 
poprawkę zgłoszoną przez Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów panią Bożenę 
Szczygielską. 
 



Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-8, przeciw-3, wstrzymujących 
się -0/ - przyjęła ww. poprawkę.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani B. Szczygielska wniosła poprawkę do 
projektu uchwały, a mianowicie w załączniku do uchwały zapisać kwotę 0,80 zł jako 
miesięczną minimalną stawkę czynszu za 1 m² gruntu z przeznaczeniem pod dzierżawę 
garaży.  
 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki przekazał, iż projekt uchwały zakłada kwotę gruntu 
przeznaczonego pod dzierżawę garaży w wysokości 0,89 zł za m² miesięcznie z uwagi na 
fakt, iż jest to stawka waloryzowana. Wskazana kwota jest kwotą obowiązującą na chwilę 
obecną i jest ona minimalna, zgodnie z waloryzacją. 
 
W związku z powyższym radna B. Szczygielska wycofała zgłoszoną poprawkę w projekcie 
uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska zgłosiła poprawkę do 
projektu uchwały, a mianowicie w załączniku zapisać kwotę 0,40 zł jako miesięczną 
minimalną stawkę czynszu za 1 m² gruntu z przeznaczeniem gruntu na potrzeby dzierżawy 
pomieszczeń gospodarczych (komórki), przy czym projekt uchwały zakłada 0,50 zł.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez 
Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów panią Bożenę Szczygielską. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-6, przeciw-3, wstrzymujących 
się -2/ - przyjęła ww. poprawkę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 r.  
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu należącego do 
zasobu nieruchomości Gminy Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/183/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 20 lat, nieruchomości 
stanowiących własność gminy miejskiej Zawidów, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy można skrócić okres wydzierżawienia nieruchomości 
do 15 lat.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że można.  
Radna T. Brud zadała pytanie, czy można nawiązać współpracę z firmą, która wydzierżawi 
teren.  



Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż produkcja energii elektrycznej nie jest zadaniem 
własnym gminy i jak powszechnie wiadomo, gmina nie może zajmować się działalnością 
gospodarczą.  
 
Radna T. Brud zadała pytanie, czy w przetargu zostanie wyszczególnione, pod jaką 
działalność zostanie wydzierżawiony teren.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż w przetargu zostanie umieszczony odpowiedni 
zapis, który dotyczył będzie dzierżawy terenu pod produkcję energii odnawialnej.  
 
Radna Maria Szkwarek oznajmiła, iż władze miasta powinny dogłębnie sprawdzić 
wiarygodność firm, aby w późniejszym czasie nie okazało się, że miasto będzie miało 
problem z niechcianą działalnością.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy w umowie z firmą może pojawić się zapis, który 
mówiłby o zakresie prowadzonej działalności i konsekwencjach związanych z nie 
wywiązaniem się tych zapisów.  
Mecenas Violetta Lemek oznajmiła, iż w umowie należałoby zawrzeć takie zapisy.  
Radna Elżbieta Sontowska zauważyła, iż w pierwszej kolejności odbędzie się przetarg, który 
także będzie zawierał pewne wymogi i uwagi, gdyż na chwilę obecną nie wiadomo, ile firm 
przystąpi do tego przetargu.  
 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – głosowanie indywidualne. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Radna Teresa Brud zgłosiła poprawkę do projektu uchwały, a mianowicie w § 1 zmienić 
okres wydzierżawienia terenu z okresu 20 lat na okres do 15 lat. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez radną  
T. Brud.  
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-5, przeciw-3, wstrzymujących 
się -3/ - przyjęła ww. poprawkę.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIV/184/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres do 15 lat, nieruchomości 
stanowiących własność gminy miejskiej Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-10, przeciw-0, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/184/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
            13) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 



Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIV/185/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 r.  
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/185/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

14) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIV/186/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 lutego 2013 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
 
Rada Miejska w obecności 11 radnych, w głosowaniu:/za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIV/186/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
        5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Gabriela Micińska oznajmiła, iż mieszkańcy otrzymali informację, że powinni 
osobiście wypowiedzieć umowy z firmą, która zajmuje się wywozem nieczyści.  
Radna dodała, iż dzwoniła do firmy z zapytaniem, gdzie udzielono jej odpowiedzi, że 
otrzyma wypowiedzenie od firmy.  
Burmistrz Miasta Robert Łężny odpowiedział, iż firma z Lubania będzie wypowiadała 
umowy z mieszkańcami, gdyż uznano to za lepsze wyjście. Informacja na ten temat została 
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.  
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, ile zaplanowano w budżecie miasta na naprawę 
nawierzchni ulic. 
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż na ten cel zaplanowano 35.000 zł.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, w jakim terminie zostaną naprawione nawierzchnie ulic  
w mieście, gdyż jak można zauważyć, stan ulic w mieście jest straszny.  



Burmistrz R. Łężny odpowiedział, że pod koniec tygodnia Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych ma się zająć naprawą nawierzchni, lecz wszystko jest zależne od warunków 
atmosferycznych.  
Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy w ciągu roku można zmienić stawkę za wywóz 
nieczystości z terenu Gminy Zawidów.  
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, że teoretycznie nie można, lecz na chwilę obecną nie 
wiadomo, jak będzie wyglądał ten temat. Wiadome jest, że gmina nie może z budżetu 
dopłacać do wywozu nieczystości.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, co będzie, jeśli w rzeczywistości koszty okażą się 
mniejsze.  
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż w takim przypadku zostaną zmniejszone stawki opłaty.  
 
      6. Sprawy różne. 
 
Radna G. Micińska odczytała pismo mieszkańców ulicy Cichej i Wesołej zwracających się z 
prośbą o zaniechanie sprzedaży działek przy ww. ulicach. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
19.30 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


