
                                                       Protokół nr XXXVI/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 3 kwietnia 2013 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,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 15 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Zawidowa Pana Roberta Łeżnego. 
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Zawidów,  
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju 

społeczno- gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczącego 
wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru 
Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020. 

2. 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. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Zawidów.  
 
Burmistrz Miasta Pan Robert Łężny przekazał, iż w dniu 28 marca wydał zarządzenie  
w sprawie sprawdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawidów, które zostało sporządzone po korekcie do 
ww. taryfy przedłożonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie. 
Pierwotna wersja taryfy przewidywała 18% podwyżki. Korekta została złożona 28 marca  
i jest to wersja, którą otrzymali radni.  
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż w ramach posiadanych kompetencji jest w stanie 
sprawdzić legalność działania przedsiębiorstwa. Udało się natomiast dojść do porozumienia  
z zarządem przedsiębiorstwa, aby zmniejszono podwyżkę za wodę i ścieki, gdyż jak wiadomo 
wzrosły również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są sporym 
obciążeniem dla mieszkańców.  



Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż istotnym faktem jest to, iż Burmistrz Miasta 
dołożył starań, aby opłaty za wodę i ścieki były mniejsze, od pierwotnie przedstawionych 
opłat przez  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. 
 
Radny Grzegorz Drabko zauważył, iż największym problemem Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych jest ciągły spadek ilości sprzedanej wody.  
Radny zadał pytanie, czy Przedsiębiorstwo jest w stanie podjąć jakieś działania, które 
zahamowałyby spadek sprzedaży wody, a tym samym nie podwyższały cen za wodę i ścieki.  
Główna księgowa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie pani Karina Szulc 
wyjaśniła, iż jedynym co przedsiębiorstwo jest w stanie zrobić, to blokowanie kosztów.  
Wraz ze spadkiem sprzedaży wody, które trwa już od około 3 lat, spada również stan 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie i obcinane są wszystkie koszty, które tylko można obciąć, 
lecz spółka posiada koszty, których nie jest w stanie się pozbyć, takie jak  podatek od 
nieruchomości.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, ile wynosi podatek od nieruchomości.  
Pani Karina Szulc przekazała, iż w roku ubiegłym podatek wynosił około 280.000 zł za rok. 
Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Pan Piotr Michalkiewicz przekazał, iż 
priorytetem spółki od paru lat jest optymalizacja kosztów oraz wydatków, przy czym przez 
cały czas prowadzone są działania w tym kierunku, takie jak ograniczenie zatrudnienia oraz 
zakupienie monitoringu zużycia paliwa, co przyniosło efekty. Stan zatrudnienia sprzed 6 lat 
wynosił 31 pracowników, a na chwilę obecną spółka zatrudnia 19 osób.  
Problemem są koszty utrzymania obiektów, które rosną z roku na rok i nic nie jest w stanie 
ich zmniejszyć.  
Pan Piotr Michalkiewicz dodał, iż wspólnie z Radą Nadzorczą spółki opracowywany jest 
plan, który ma zakładać oszczędności i zmniejszenie kosztów w przedsiębiorstwie.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, jaka jest strata na wodzie i ściekach. 
Pani Karina Szulc odpowiedziała, że strata na wodzie wynosi około 40.000 zł, a na ściekach 
w granicach 28.000 zł.  
 
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, czy przy obecnym stanie zatrudnienia  
i posiadanym sprzęcie spółka jest w stanie rozszerzyć swoją działalność.  
Pan Piotr Michalkiewicz odpowiedział, iż przy obecnym stanie zatrudnienia i posiadanym 
sprzęcie spółka jest w stanie prowadzić działalność w takim zakresie, w jakim jest 
prowadzona na chwilę obecną. Natomiast jeśli chodzi o rozszerzenie działalności, to przy 
obecnym sprzęcie i zatrudnionej kadrze spółka nie jest w stanie rozszerzyć działalności.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, co miało wpływ na wzrost alokowanych kosztów 
pośrednich przy zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, które są większe o 21.000 zł 
niż w roku ubiegłym.  
Pani Karina Szulc odpowiedziała, że alokowane koszty pośrednie są kosztami 
administracyjnymi w spółce, które dzielone są wskaźnikiem procentowym na poszczególne 
działalności, m.in. na wodę i ścieki.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, co przewidywane jest w zakupie materiałów 
na kwotę 42.600 zł.  
Pani Karina Szulc odpowiedziała, że dotyczy to zakupu wodomierzy, części armatury 
wodociągowej, a także paliwo wykorzystywane do działalności wodociągowej.  
Radna Maria Szkwarek zauważyła, iż logicznym jest fakt, że im droższa  jest woda, tym 
mieszkańcy bardziej oszczędzają.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił, iż po przerwie na sali znajduje się 15 radnych.    



Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż Rada Miejska może zatwierdzić taryfę za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i oprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Zawidów,  
natomiast jeśli Rada nie podejmie uchwały zatwierdzającej, taryfa wchodzi w życie w 
ustawowym terminie.   
  
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXVI/191/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 3 kwietnia 2013 r.  
w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Zawidów.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-0, przeciw-12, wstrzymujących 
się -3/ - nie podjęła ww. uchwały. 
 

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju 
społeczno- gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczącego 
wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru 
Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego 
Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

 
Radny G. Drabko zadał pytanie, jakie zadania będą realizowane w związku z porozumieniem.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż na chwilę obecną nie są znane szczegóły  
i wszystkie plany są na etapie opracowywania. 
Pozostaje kwestia, czy gmina miejska Zawidów będzie chciała uczestniczyć w porozumieniu.  
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż na chwilę obecną do porozumienia nie można 
wprowadzać żadnych zmian z uwagi na fakt, iż gminy zawarte w porozumieniu otrzymały 
jednakowe zapisy tego projektu i w takiej wersji będą podejmowały uchwałę bądź też nie 
będą podejmowały.  
Radna Gabriela Micińska poprosiła radcę prawnego Panią Violettę Lemek o opinię w sprawie 
porozumienia.  
Mecenas Violetta Lemek wyjaśniła, iż takie porozumienie jest prawnie dopuszczalne. 
Porozumienie precyzuje pewne założenia, a wystąpienie z porozumienia będzie musiało 
odbyć się poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.  
Radny Mariusz Dróżdż zadał pytanie, czy w przyszłości mogą dosięgnąć gminę 
konsekwencje finansowe, gdyby władze miasta zdecydowałyby się wystąpić z porozumienia.  
Mecenas Violetta Lemek odpowiedziała, iż treść porozumienia nie zawiera żadnych zapisów 
odnośnie sankcji. Wszystko zależy od późniejszych zapisów, które trzeba będzie 
przeanalizować.  
  
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXVI/191/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 3 kwietnia 2013 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju 
społeczno- gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczącego wspólnego 
opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
 
 



Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła uchwałę nr XXXVI/191/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

2. Sprawy różne. 
 
Radny Adam Żuk zadał pytanie, czy Urząd utrzymuje kontakt z właścicielem budynku przy 
ulicy Kopernika, w którym działał kiedyś hotel.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż z komunikacje z właścicielem przejęła Straż 
Pożarna ze względu na zaistniały pożar w budynku.  
Radna G. Micińska poinformowała, iż dnia 1 maja odbędzie się Festyn Parafialny, gdzie 
odbędzie się loteria i zaprosiła wszystkich obecnych jak i mieszkańców na ww. wydarzenie.  
Radna Maria Szkwarek poprosiła o zwrócenie uwagi na znaki drogowe przy sklepie „Eko”, 
które są w kiepskim stanie.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
18.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


