
                                                       Protokół nr XXXVII/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 25 kwietnia 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,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 15 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
21 marca 2013 r., oraz XXXVI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 3 kwietnia 
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 rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie 

za rok 2012,  
3) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Zawidów, 
4) rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, 

6) nadania nazwy ulicy w miejscowości 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. 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki w imieniu Burmistrza Miasta Zawidowa wniósł o usunięcie 
z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości z uwagi na zmianę projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę.  
 Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 
 



Sekretarz Miasta M. Rogacki wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę.  
 Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż po zmianie porządek obrad przedstawia się 
następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
21 marca 2013 r., oraz XXXVI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 3 kwietnia 
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 rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie 

za rok 2012,  
3) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Zawidów, 
4) rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

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

6) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów. 
      5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      6. Sprawy różne. 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
21 marca 2013 r., oraz XXXVI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 3 kwietnia 
2013 r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXXV  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXXV z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2013 r. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0 , przyjęła ww. protokół. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXXVI  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXXVI z sesji Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. 
 



Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, 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 w czasie dyżurów nie pojawili się interesanci, 
aczkolwiek mieszkańcy skarżą się na zły stan dróg, które na chwile obecną są remontowane.  
 

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
 
Sprawozdanie z działalności burmistrza 21.03 – 25.04.13 

1. 23.03 – roczne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Zawidowie. 
Podsumowanie roku 2012, braki w wyposażeniu i ludziach. 

2. 03.04 – Zachodni Obszar Integracji – omawiany na poprzedniej sesji nadzwyczajnej. 
3. 09.04 – spotkanie z Wójtem Sulikowa w sprawie przyłączenia Ksawerowa do naszej 

sieci wodociągowej. Wynik działań ANR i zmian własnościowych. 
4. 16.04 – Społeczna Rada ZOZ Zgorzelec, na której omawiane były sprawy związane  

z funkcjonowaniem tej instytucji, w tym zamierzenia inwestycyjne. 
5. 12.04 – rocznica forsowania Nysy Łużyckiej pod pomnikiem Orła w Zgorzelcu 
6. 17.04 – uczestniczyłem w konferencji pn. „Silni Razem” w sprawie planów 

ministerstwa i gmin dotyczących łączenia gmin miejskich i wiejskich, zwłaszcza 
tzw.”obwarzanków”.  

7. 17.04 – na spotkaniu z Burmistrzem Miasta Bernstadt podpisaliśmy kolejny wniosek 
do Euroregionu dotyczący promocji miasta i współpracy polsko-niemieckiej. 

8. 19.04 – brałem udział w akcji „Sprzątanie Świata” na terenie miasta Zawidów.  
9. 22.04 – konferencja polsko-czeska w sprawie współpracy przy prowadzeniu akcji 

ratowniczych pomiędzy jednostkami straży pożarnej z Polski i Czech. Informacja  
o przygotowaniach do podpisania porozumienia w sprawie wzajemnej pomocy. 

 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 
1) 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. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisja 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 XXXVII/192/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. 
 



Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXVII/192/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie 
za rok 2012,  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały 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 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 XXXVII/193/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury  
w Zawidowie za rok 2012. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXVII/193/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

3) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 
Zawidów, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały 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 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 XXXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 
Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXVII/194/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

4) rodzaju 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 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
KomisjaBudżetu 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 XXXVII/195/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie: rodzaju 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 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXVII/195/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

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

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 
Komisja 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 XXXVII/196/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXVII/196/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

6) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały 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 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 XXXVII/197/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXVII/197/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
      5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Teresa Kozińska zadała pytanie, czy pracownicy Urzędu posiadają wiedzę odnośnie 
corocznych imprez techno w Czechach i czy takie wydarzenie będzie miało miejsce w roku 
bieżącym.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż z otrzymanych informacji od Starosty Cernousy 
wynika, iż taka impreza w tym roku się nie odbędzie.  
 
Radna Gabriela Micińska oznajmiła, iż problem kradzieży kabli pojawił się w mieście 
ponownie.  
Radna zadała pytanie, co można zrobić, aby tego uniknąć, gdyż mieszkańcy są notorycznie 
okradani z okablowania, a złodzieje czują się bezkarnie.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż policja podjęła działania w tej sprawie.  
Radna G. Micińska zwróciła uwagę na nieoznakowaną drogę na ulicy Kopernika, gdzie trwa 
naprawa nawierzchni ulicy. Dziury są głębokie, a kierowcy pojazdów nie są w stanie ich  
zauważyć, gdyż na drodze nie ustawiono odpowiednich znaków ostrzegawczych.  
Radny Mariusz Dróżdż oznajmił, iż mieszkańcy zgłaszają problem przejeżdżających  
samochodów ciężarowych przez ulicę Wilczą. Samochody przejeżdżają z nadmierną 
prędkością, a zwłaszcza porą nocną.  
Radna Elżbieta Sontowska zauważyła, iż problem jest na tyle poważny, że mieszkańcom 
pękają w domach ściany, a jej dom jest tego najlepszym przykładem.  
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż na ulicy Wilczej jest postawiony znak  
z ograniczeniem prędkości, lecz jak widać kierowcy świadomie go nie przestrzegają.  
Radny M. Dróżdż zauważył, iż pracownicy społecznie użyteczni sprzątający ulice zamiatają  
śmieci na kupki, które czasami zalegają na poboczach dróg.  
Radny poprosił o zwrócenie uwagi na ten temat, gdyż w czasie deszczów znowu pojawi się 
problem pozatykanych studzienek kanalizacji deszczowej, a tym samym powodzi.  
Radny M. Dróżdż zwrócił uwagę na niszczejący plac zabaw dla dzieci przy ulicy 
Zgorzeleckiej.  
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż plac zabaw jest doglądany na bieżąco. 
 

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 


