
                                                       Protokół nr XXXIX/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 26 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 16.00 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 14 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni:  
Grzegorz Drabko,  
Mariusz Dróżdż.  
 
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 XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
23 maja 2013 r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  
     a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  
          budżetu za  rok 2012: 
        - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza  
          Miasta Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
          Zawidów za rok  2012, 
        -opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej  
          Zawidów za rok 2012, 

  - uchwała  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  
    sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012, 

    b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa: 
              - wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta   
                Zawidowa za  rok 2012, 
              - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  
                Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  
                Miasta Zawidowa za rok 2012, 
              - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa  
                za  rok 2012, 
          c) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2012, 
          d)wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013, 
          e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntów rolnych  
              w drodze bezprzetargowej,  
          f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  
          g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  
          h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  
          i) przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.   



      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 XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
23 maja 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXXVIII  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXXVIII z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2013 r. 
 
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 Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zawidowie.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż na dyżurze pojawił się działacz sportowy klubu 
sportowego „Piast” przedstawiający nieciekawą sytuację finansową klubu z prośbą o pomoc 
w dofinansowaniu. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż do Rady Miejskiej wpłynęło pismo 
mieszkańców ulicy Tęczowej z prośbą o wykonanie nawierzchni drogi oraz jej oświetlenia 
przy ww. ulicy.  
 

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 26.04 – 26.06.2013 

1. 26 kwietnia – zakończenie Boys Girls Day w ratuszu w Goerlitz , wspólnie z 
Nadburmistrzem Goerlitz Panem Siegfriedem Deinege braliśmy udział w spotkaniu 
podsumowującym organizowane co roku przez stowarzyszenie Pontes ,warsztaty 
młodzieży polskiej, czeskiej i niemieckiej, mające na celu poznanie możliwości i 
kierunków kształcenia zawodowego dla młodzieży. 

2. 3 maja – msza za ojczyznę i złożenie kwiatów pod pomnikiem, po południu kolejny 
turniej w wyciskaniu sztangi z udziałem zawodników z kilku miast Dolnego Śląska. 

3. 7 maja – podpisanie porozumienia w sprawie Zachodniego Obszaru Integracji przez 
gminy i starostwa powiatów zgorzeleckiego, bolesławieckiego i  lubańskiego oraz 
miasta Lwówek. 

4. 8 maja – uroczystość z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej 
5. 8 maja – spotkanie z rodzicami dzieci 6-letnich w sprawie klasy pierwszej i zerówki. 

Efekt zgodny z przewidywaniem i ogólną tendencją w kraju czyli żaden. 



6. 10 maja – spotkanie z zespołem wyceniającym szkodę na boisku szkolnym w PZU 
Wrocław w sprawie odszkodowania. Skutek wzrost wypłaty i możliwość rozliczenia z 
PUK za wykonane prace. 

7. 11 maja – brałem udział w rozpoczęciu sezonu pszczelarskiego w Żarce Średniej na 
zaproszenie  Powiatowego Koła Pszczelarzy . 

8. 12 maja – turniej Orlika na obiektach sportowych przy Zgorzeleckiej 
9. 16 maja – walne Zgromadzenie Wspólników ZGZZ 
10. 17 maja – walne Zgromadzenie Wspólników LGD Partnerstwo Izerskie 
11. 22 maja – spotkanie z przedstawicielem PKO BP w sprawie uruchomienia płatności 

masowych przy „podatku śmieciowym”. 
12. 22 maja – pierwsze spotkanie z firmą która wygrała przetarg na zmianę planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta, uzgodnienie harmonogramu i komunikacji. 
Wstępny termin zakończenia druga połowa 2014 r. 

13. 23 maja – konwent Wójtów, Burmistrzów rejonu jeleniogórskiego, informacja na 
temat ZOI,  spotkanie z Panią Kurator. 

14. 26 maja – spotkanie z członkami OSP Zawidów – Dzień Strażaka, Walne 
Zgromadzenie 

15. 28 maja – wspólna sesja Rad Miast Zgorzelec i Goerlitz, główny problem dyskusji 
malejąca liczba ludności w obu miastach, wzrost średniego wieku mieszkańca. 

16. 7 czerwca – podpisałem umowę na remont kanałów deszczowych w ulicach 
Słowackiego, Niepodległości, Wierzbowa, Zgorzelecka z firmą Insbud Zgorzelec. 

17. 12 czerwca – społeczna rada ZOZ Zgorzelec, dla Miasta Zawidów, najciekawsze jest 
umieszczenie w planie inwestycyjnym SPZOZ remontu przychodni w Zawidowie przy 
udziale środków z funduszu norweskiego ( projekt). 

18. 18 czerwca  otwierałem festiwal nauki w Zespole Szkół zorganizowany dzięki 
zaangażowaniu uczniów ,nauczycieli i rodziców. 

19. 20 czerwca – kolejne spotkanie w sprawie ZIT ZOI , podjęto decyzje z sprawie 
struktury organizacyjnej, porozumienie po pozyskaniu środków na funkcjonowanie 
zostanie przekształcone w stowarzyszenie, a zajmie się ono głównie oceną wniosków i 
rekomendowaniem do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski. 

20. 20 czerwca – Walne Zgromadzenie Wspólników PUK Zawidów – udzieliłem 
absolutorium Zarządowi za rok 2012r. 

21. 22 czerwca – festyn w przedszkolu - kolejny coroczny 
22. 24 czerwca –Konferencja Krajowa Euroregionu Nysa – absolutoryjna. Podsumowanie 

działalności stowarzyszenia za rok 2012. 
 
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  
     a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  
          budżetu za  rok 2012: 
        - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza  
          Miasta Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
          Zawidów za rok  2012, 
        -opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej  
          Zawidów za rok 2012, 

  - uchwała  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  
    sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zawidów za rok 2012, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał uchwałę nr I/67/2013 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie opinii  



o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
rok 2012.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż opinia jest pozytywna.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania 
budżetu gminy miejskiej Zawidów za rok 2012.  
Opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 
Miejskiej Zawidów za rok 2012. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, czy są jakieś plany inwestycyjne na rok 
2013. 
Burmistrz Miasta Robert Łężny oznajmił, iż na chwilę obecną gmina posiada zadłużenie  
z tytułu inwestycji wykonywanych w latach wcześniejszych, więc na dzień dzisiejszy ciężko 
planować jakiekolwiek nowe inwestycje.  
 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIX/200/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy Zawidów za rok 2012. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIX/200/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
  
 

    b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa: 
              - wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta   
                Zawidowa za  rok 2012, 
              - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  
                Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  
                Miasta Zawidowa za rok 2012, 
              - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa  
                za  rok 2012, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 2012.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał uchwałę nr I/56/2013 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 czerwca 2013 r. w sprawie opinii  
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Zawidów za 2012 r. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż opinia jest pozytywna. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIX/201/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa  za  rok 2012. 



 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIX/201/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
  
Burmistrz Miasta Robert Łężny wyraził słowa podziękowania dla radnych Rady Miejskiej  
w Zawidowie.  
  
          c) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2012, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIX/202/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2012. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIX/202/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
          d) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIX/203/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIX/203/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
          e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntów rolnych  
              w drodze bezprzetargowej,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIX/204/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntów rolnych  
w drodze bezprzetargowej. 
 



Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIX/204/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
          f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  
  
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Projekt uchwały dotyczy nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej przy ul. Marii 
Skłodowskiej – Curie, nr ew. 902/6 Obr. I AM-4 o pow. 877 m². 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIX/205/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIX/205/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
          g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Projekt uchwały dotyczy nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej przy ul. 
Zgorzeleckiej, nr ew. 14/8 Obr. I AM-4 o pow. 0,4752 ha. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIX/206/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIX/206/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
          h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Projekt uchwały dotyczy nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej przy ul. Marii 
Skłodowskiej – Curie, nr ew. 900 Obr. I AM-4 o pow. 991 m². 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 



Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIX/207/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
          i) przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.   
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.   
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIX/208/2013, 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 14 radnych.    
 
      5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Wiesława Marszał zadała pytanie, jaka pomoc została udzielona mieszkańcom, którzy 
ucierpieli podczas tegorocznych powodzi.  
Burmistrz Miasta Robert Łężny odpowiedział, iż zostały utworzone komisje, które zajmowały 
się szacowaniem szkód, zgodnie z wytycznymi wojewody dolnośląskiego.  
Kolejnym krokiem były wnioski o wypłatę zasiłków powodziowych. Na dzień dzisiejszy 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie wypłacił mieszkańcom 16.500,00 zł.,  
a kwoty były ustalane przez wojewodę.  
Burmistrz Miasta R. Łężny dodał, iż mieszkańcy mogą się odwoływać od decyzji wojewody 
dolnośląskiego w ciągu 7 dni.  
Radny Adam Żuk zadał pytanie, czy wielkość zasiłków była uzależniona od dochodów osób 
poszkodowanych.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że zasiłki były wypłacane według skali szkód.  
Radna Gabriela Micińska oznajmiła, iż teren obok lasu lubańskiego jest terenem zagrożonym, 
na którym bardzo często występują podtopienia. Być może należałoby powiększyć basen 
strażacki albo utworzyć groble.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż koncepcja utworzenia grobli była brana pod 
uwagę, lecz wykonanie tego jest bardzo kosztowne. W pierwszej kolejności trzeba znaleźć 
pieniądze na sfinansowanie tych zadań. 
Radna G. Micińska oznajmiła, iż w roku poprzednim znalazły się pieniądze na wykonanie 
przepustu.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że przepust został wykonany z pieniędzy 
przekazanych na usuwanie skutków powodzi.   
Radny Adam Żuk zadał pytanie, czy wiadomo cokolwiek w temacie remontu drogi nr 355.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż jak wiadomo jest to droga wojewódzka, a  na 
dzień dzisiejszy nie został jeszcze ogłoszony przetarg na remont drogi.  



Radna Bożena Szczygielska poprosiła Burmistrza Miasta o przedstawienie sytuacji odnośnie 
przetargu na wywóz odpadów komunalnych.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż została złożona jedna oferta, a na dzień 
dzisiejsza kwota za wywóz odpadów wynosi 480.000,00 zł.  
Według złożonych deklaracji miasto zamieszkuje 3.200 mieszkańców.  
Radna B. Szczygielska zadała pytanie, jak będzie wyglądał system rozliczeń. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że każdy mieszkaniec otrzyma indywidualny 
numer konta bankowego, na który należy wpłacać zadeklarowane kwoty.  
  
      6. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż sprawy różne omawiane były na bieżąco. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
18.30 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


