
                                                       Protokół nr XXXI/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 28 listopada 2012 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 16.30 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 13 radnych. Stwierdził prawomocność obrad i otworzył XXXI Sesję Rady 
Miejskiej  
w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni:  
Teresa Brud, 
Grzegorz Drabko. 
 
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 XXX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
30 października 2012 r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Informacja nt. funkcjonowania systemu oświaty w mieście Zawidów za r. szk. 

2011/2012: 
- wychowanie przedszkolne, 
- edukacja szkolna,  
- baza oświatowa, sportowa i rekreacyjna  

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012,  
b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Miejskiej Zawidów Pana  
    Konrada Tkaczyka,  
c)uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania zmian  
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów, 

           d)odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXIX/131/2012    
              Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do  
              sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
             Zawidów, 

e) przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania     
     przestrzennego miasta Zawidów, 
f) podziału gminy miejskiej Zawidów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  
    numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,        
g)zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami  
   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w  
  2012 roku”, 

           h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów  



           i) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów, 
           j) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntów  rolnych,   
           k)wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej zbiornikiem                 
              wyrównawczym.              
      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 wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów, w związku z brakiem zgody 
właściciela terenu, czyli Starostwa Powiatowego na nadanie nazwy ulicy. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał wniosek pod głosowanie.  
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż po zmianie porządek obrad przedstawia się 
następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
30 października 2012 r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Informacja nt. funkcjonowania systemu oświaty w mieście Zawidów za r. szk. 

2011/2012: 
- wychowanie przedszkolne, 
- edukacja szkolna,  
- baza oświatowa, sportowa i rekreacyjna  

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012,  
b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Miejskiej Zawidów Pana  
    Konrada Tkaczyka,  
c)uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania zmian miejscowego  
   planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów, 

           d)odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXIX/131/2012    
              Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do  
              sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
             Zawidów, 

e) przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania     
     przestrzennego miasta Zawidów, 
f) podziału gminy miejskiej Zawidów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  
    numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,        
g)zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami  
   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w  
  2012 roku”, 

           h) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów, 
           i) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntów  rolnych,   
           j)wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej zbiornikiem  
             wyrównawczym.              



      6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      7. Sprawy różne. 
 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
30 października 2012 r.  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXX  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2012r. 
 
Radna Małgorzata Niedźwiecka zadała pytanie, dlaczego w protokole nie zostało 
przedstawione sprawozdanie z działalności między sesjami. 
Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej organów gminy Izabela Matuszczyk wyjaśniła, iż brak 
sprawozdania w protokole jest przeoczeniem i protokół zostanie uzupełniony o ww. 
sprawozdanie. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXX z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2012r. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-10, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 3, 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 odczytał pisma, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej: 
- pismo pana Konrada Tkaczyka w sprawie zrzeknięcia się mandatu radnego Rady Miejskiej   
   w Zawidowie z dniem 15 listopada 2012 r. 
 

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 28.09-30.10.2012 r. 

1. 2 listopada uczestniczyłem w uroczystości związanej z wręczeniem tytułu 
honorowego obywatela miasta Zawidowa rodzinie Burmistrza Józefa Sontowskiego. 

2. 6 listopada brałem udział w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Lubina 
kończącym proces wyłonienia dostawcy energii dla gmin, które przystąpiły do grupy 
zakupowej.  
Dostawcą na przyszły rok będzie PGE Obrót Skarżysko – Kamienna. Prognozowane 
oszczędności powinny wynieść ponad 100.000 zł dla wszystkich jednostek z terenu 
gminy. 

3. 11 listopada brałem udział w obchodach święta niepodległości zorganizowanych przez 
Ośrodek Kultury w Zawidowie. 

4. 13 listopada brałem udział w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego z udziałem Członka Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego. To, co nas najbardziej interesuje to fakt, że na spotkaniu poruszony 



został temat konieczności dokończenia remontu drogi 355. Zadanie strategiczne, w 
kontekście konieczności remontu wszystkich dróg wojewódzkich. 

5. 16 listopada spotkałem się z Zastępcą Dyrektora DSDiK oraz Wicemarszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego. W trakcie spotkań uzyskałem informację, że droga 355 
planowana jest do dokończenia w przyszłym roku po zatwierdzeniu środków przez 
sejmik.  

6. 20 listopada brałem udział w spotkaniu Zarządu ZGZZ. Temat główny to odpłatność 
za prowadzenie akcji ratunkowych przez jednostki OSP na terenie innych gmin.  

7. 14 listopada przyjąłem przedstawicieli firmy Słowackiej zainteresowanej budową 
farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Zawidów. Przedstawione zostały ogólne 
założenia projektu oraz możliwości wydzierżawienia gruntów. Efektem ma być list 
intencyjny przesłany do gminy, a następnie spotkanie z Radą Miejską celem 
prezentacji zamierzeń firmy.  

8. 24 listopada wziąłem udział w zakończeniu rundy jesiennej IV ligi piłki nożnej na 
boisku Piast Zawidów.  

9. 27 listopada brałem udział w przedszkolnym przeglądzie recytatorskim w Ośrodku 
Kultury w Zawidowie. 

10. 28 listopada wraz z Panią Skarbnik podpisaliśmy w Lubaniu aneks do porozumienia z 
Gminą Lubań, który jest konsekwencją podjętej na poprzedniej sesji uchwały. W 
spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich gmin, które współpracują z Gminą 
Lubań w zakresie organizacji zagospodarowania odpadów.  

 

4. Informacja nt. funkcjonowania systemu oświaty w mieście Zawidów za r. szk. 
2011/2012: 

- wychowanie przedszkolne, 
- edukacja szkolna,  
- baza oświatowa, sportowa i rekreacyjna  

Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, że radni otrzymali informację w formie 
pisemnej, a temat został omówiony 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 Rady A. Pilarski poinformował, 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 XXXI/139/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2012 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. 
 



Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXI/139/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Miejskiej Zawidów Pana  
    Konrada Tkaczyka,  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski wyjaśnił, iż projekt uchwały jest konsekwencją pisemnego 
zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miejskiej w Zawidowie pana Konrada Tkaczyka.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXI/140/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2012 r.  
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Miejskiej Zawidów Pana 
Konrada Tkaczyka. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXI/140/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący A. Pilarski podziękował panu Konradowi Tkaczykowi za współpracę  
w imieniu własnym, radnych Rady Miejskiej, a także pracowników Urzędu Miejskiego. 
 
Dyrektor Ośrodka Kultury w Zawidowie Pan Konrad Tkaczyk podziękował za współpracę 
członkom Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, radnym Rady Miejskiej, 
Burmistrzowi Miasta Zawidowa oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.  
 

c)uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania zmian miejscowego  
   planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXI/141/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2012 r.  
w sprawie: uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXI/141/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           d)odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXIX/131/2012    
              Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do  
              sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
             Zawidów, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 



Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXI/142/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2012 r.  
w sprawie: odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXIX/131/2012 
Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXI/142/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, 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 XXXI/143/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2012 r.  
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania     
przestrzennego miasta Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXI/143/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

f) podziału gminy miejskiej Zawidów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  
    numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,        

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, 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 XXXI/144/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2012 r.  
w sprawie: podziału gminy miejskiej Zawidów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.  
      
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXI/144/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 



g)zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami  
   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w  
  2012 roku”, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, 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 XXXI/145/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2012 r.  
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2012 
roku”. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXI/145/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           h) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, kto będzie egzekwował zapisy regulaminu. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż zapisy regulaminu będą egzekwowane przez 
pracowników Urzędu Miejskiego. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy zostaną zatrudnione dodatkowe osoby, które 
zajmowałyby się tym zadaniem.  
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż powinien zostać zatrudniony pracownik, lecz biorąc pod 
uwagę sytuację finansową gminy tym zadaniem będzie zajmował się pracownik obecnie 
zatrudniony w Urzędzie. 
  
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 XXXI/146/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2012 r.  
w sprawie:Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXI/146/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
 



           i) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntów rolnych,   
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, 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 XXXI/147/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2012 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntów 
rolnych.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXI/147/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           j) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej zbiornikiem  
                 wyrównawczym.              
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, 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 XXXI/148/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2012 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej zbiornikiem 
wyrównawczym.              
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXI/148/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Elżbieta Sontowska przekazała, iż przed XXVIII Sesją Rady Miejskiej, która odbyła 
się w dniu 28 sierpnia 2012 r. złożyła pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej 
zawierające zapytanie skierowane do radnej G. Micińskiej. Na ww. sesji Przewodniczący A. 
Pilarski wspomniał o otrzymanym piśmie i przekazał, iż w pierwszej kolejności musi 
zaczerpnąć opinii prawnej u Pani Mecenas Violetty Lemek.  
Radna E. Sontowska oznajmiła, że z uwagi na fakt, iż nie otrzymała odpowiedzi na pismo 
pragnie je odczytać.  



Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż radna E. Sontowska poprosiła o przedstawienie 
stanowiska przez panią Mecenas V. Lemek, nie o opinie prawną. A temat należy przedstawić 
w pkt. „7. Sprawy różne”.  
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, jakimi zasadami kierował się Burmistrz 
powołując na stanowiska Dyrektora Ośrodka Kultury w Zawidowie pana Konrada Tkaczyka.  
Burmistrz Miasta Robert Łeżny odpowiedział, iż zgodnie z ustawą kompetencją burmistrza 
jest wyłonienie Dyrektora Ośrodka Kultury z konkursu, bądź powołanie osoby na to 
stanowisko. Pan Konrad Tkaczyk od 3 lat pracuje w Ośrodku Kultury i brał udział  
w organizacji imprez oraz innej działalności Ośrodka.  
Burmistrz R. Łężny oznajmił, iż uważa, że skoro jest człowiek, który idealnie nadawałby się 
na Dyrektora Ośrodka Kultury, to nie ma sensu ogłaszać konkursu. 
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, czy coś wiadomo w sprawie firmy, która 
zainteresowana jest budową farmy fotowoltaicznej na terenie Zawidowa.  
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, iż przedstawiciele firmy mają pojawić się w Urzędzie  
i zaprezentować swój pomysł także Radzie Miejskiej. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, ile kosztuje gminę  oświetlenie ulic. 
Skarbnik Kazimiera Bilmon odpowiedziała, że 150.000 zł.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż warto zwrócić uwagę na bardzo dobrze 
oświetloną ulicę Pułaskiego i trochę zredukować oświetlenie na tej ulicy. 
Radna G. Micińska zauważyła, iż codziennie przejeżdża ulicą Szeroką i uważa, że należałoby 
zająć się w końcu remontem tej ulicy, ponieważ jest w strasznym stanie i jest to jedna  
z najgorszych ulic w mieście.  
Radna M. Niedźwiecka zadała pytanie, czy Burmistrz Miasta rozmawiał z Dyrektor SPZOZ   
 Panią Zofią Barczyk w temacie Ośrodka Zdrowia w Zawidowie.  
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, że rozmawiał ze Starostą Powiatu Zgorzeleckiego. 
  
      7. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż radny Rady Miejskiej pracuje przede wszystkim na 
sesjach, komisjach, zgłasza petycje mieszkańców i interweniuje w ich sprawach.  
Wg ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy: 
-uchwalanie statutu gminy, 
-ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie    
  sprawozdań z jego działalności, 
-powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na  
  wniosek wójta, 
-uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz  
  podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, 
-uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
 oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
-uchwalanie programów gospodarczych, 
-ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników  
  mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań  
  przez te jednostki, 
-podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych  
  ustawach, 
-podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego  
  zarządu, dotyczących: 
  - zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub  
      wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile  



      ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w  
      przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne  
      umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt  
      może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 
  - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez  
      wójta, 
  - zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 
  - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych  
     przez wójta w roku budżetowym, 
  - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej  
     granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, 
  - tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania  
      z nich, 
  - określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, 
  - tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych  
      jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 
  - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku  
      budżetowym. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż sprawa, którą w piśmie poruszyła radna  
E. Sontowska nie odnosi się do kompetencji Rady Miejskiej. Przewodniczący uznał, iż wobec 
tego nie będzie cytował pisma i nie będzie dopuszczał do tego, aby na forum sesji Rady 
Miejskiej radny spierał się z radnym na temat, o którym usłyszał na ulicy.  
Radna E. Sontowska oznajmiła, iż pragnie odczytać pismo, gdyż nie chodzi o sprawy 
prywatne, lecz o dobro miasta. 
Radna E. Sontowska odczytała pismo: 
„Szanowny Panie Przewodniczący,  
Zwracam się do Pana w tej formie, ponieważ za Pana pośrednictwem chciałabym zadać Pani 
radnej Gabrieli Micińskiej ważne pytanie. Czynię to wcześniej, aby przed najbliższą sesją dać 
Jej wystarczająco wiele czasu na przygotowanie odpowiedzi, choć z aktywności poza sesyjnej 
Pani radnej wynika, że odpowiedź ma już od dawna przygotowaną. 
Na poprzednich sesjach niektórzy z Państwa radnych wielokrotnie powoływali się w swoich 
wystąpieniach na opinię mieszkańców. Pozwalam sobie uczynić to samo i opierając się na 
relacjach Zawidowian chciałabym wyjaśnić pewną sprawę. W czasie kampanii wyborczej  
w wyborach przedterminowych na burmistrza radna Gabriela Micińska niejednokrotnie 
informowała wyborców o katastrofalnym zadłużeniu naszego miasta. Jednocześnie 
przekonywała potencjalnych zwolenników swojego kandydata, że wie, jak pozbyć się 
zadłużenia, a także ma wiele pomysłów na realizację nowych inwestycji. 
Jestem pod dużym wrażeniem tych informacji i ponieważ mnie również, tak jak i Pani radnej 
Gabrieli Micińskiej, zależy na rozwoju naszego miasta, chciałabym Ją uprzejmie poprosić  
o przedstawienie Państwu radnym i mnie Jej planu uzdrowienia finansów miejskich oraz 
sposobu finansowania nowych inwestycji.  
Z poważaniem radna Elżbieta Sontowska”. 
 
Radna E. Sontowska zadała pytanie, w którym miejscu pismo przestawia sprawę prywatną. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż już wypowiedział się w temacie. 
Radna Gabriela Micińska przekazała, iż nie będzie odpowiadała na zaczepki radnej  
E. Sontowskiej.  



Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, czy została załatwiona sprawa zgłaszana 
przez mieszkankę ulicy Wilczej panią Walentynowicz odnośnie podniesienia krawężników 
przed posesją.  
Radna E. Sontowska odpowiedziała, że sprawa została załatwiona.  
Radna B. Szczygielska pogratulowała panu Dyrektorowi Ośrodka Kultury panu Konradowi 
Tkaczykowi nowego stanowiska i poprosiła o przedstawienie zamierzeń na końcówkę roku 
2012. 
Dyrektor Ośrodka Kultury pan Konrad Tkaczyk przekazał, iż jedną z jego decyzji jest 
obniżenie kosztów za wynajem m.in. kawiarni, która do tej pory nie posiada najemców,  
a także sali widowiskowej. Zostanie zorganizowany bal sylwestrowy, bal mikołajowy, 
jasełka, akademia Bożonarodzeniowa, dyskoteka świąteczna, a także zostanie stworzona 
strona internetowa Ośrodka Kultury.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
18.10 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
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