
                                                       Protokół nr XXXV/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 21 marca 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. 
Obecnie w skład Rady Miejskiej wchodzi 14 radnych, a zgodnie z listą obecności na sali 
obecnych jest 15 radnych i z tej liczby radny Mariusz Dróżdż obejmie mandat po złożeniu 
ślubowania. Stwierdził prawomocność obrad i otworzył XXXV Sesję Rady Miejskiej  
w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni:  
Elżbieta Sontowska,  
Bożena Szczygielska. 
 
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 XXXIV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
26 lutego 2013 r. 

2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej wybranego w wyborach 
uzupełniających.  

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
5. Informacja o założeniach promocji Miasta w 2013 r. Analiza Rozwoju społeczno-

gospodarczego Miasta Zawidów wynikająca z dokumentów strategicznych, tj.: 
Strategii Rozwoju Miasta, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

6. Informacja dotycząca podjętych działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na 
zadania własne. 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień za 2012 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  
1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
2) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2013 roku”, 
3) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów. 

      9. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      10. 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. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad,  
a mianowicie o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym  
w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Zawidowie. 



Projekt uchwały jest konsekwencją wyrażenia chęci pana Mariusza Drożdża pracy w Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie złożony wniosek. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0 , przyjęła ww. wniosek. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski odczytał zmieniony porządek obrad dzisiejszej 
sesji: 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
26 lutego 2013 r. 

2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej wybranego w wyborach 
uzupełniających.  

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
5. Informacja o założeniach promocji Miasta w 2013 r. Analiza Rozwoju społeczno-

gospodarczego Miasta Zawidów wynikająca z dokumentów strategicznych, tj.: 
Strategii Rozwoju Miasta, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

6. Informacja dotycząca podjętych działań w celu pozyskania środków zewnętrznych 
na zadania własne. 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień za 2012 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  
1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
2) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2013 roku”, 
3) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów. 
4) zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 

          9. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
         10. Sprawy różne. 
 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
26 lutego 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXXIV  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2013 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXXIV z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2013 r.. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0 , przyjęła ww. protokół. 
 

2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej wybranego w wyborach 
uzupełniających.  

 
Najmłodszy wiekiem radny Grzegorz Drabko odczytał rotę ślubowania. 



Pan Mariusz Dróżdż potwierdził fakt ślubowania słowami „ŚLUBUJĘ. TAK MI DOPOMÓŻ 
BÓG”. 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż od tej chwili uprawnionych do głosowania na 
sesji jest 15 radnych. 
Przewodniczący A. Pilarski pogratulował radnemu Mariuszowi Drożdżowi w imieniu swoim 
oraz radnych Rady Miejskiej.  
 

3. 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 pełnionych dyżurów nie pojawił się 
żaden interesant.  
 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
 
Sprawozdanie z działalności burmistrza 27.02-21.03 

1. 27.02 – spotkanie konwentu wójtów, burmistrzów, starostów okręgu jeleniogórskiego 
z Panem Stanisławem Gawłowskim Wiceministrem w Ministerstwie Środowiska  
w temacie gospodarki odpadami. Wnioski : wszyscy wiedzą, że jest zamieszanie, ale 
już za dwa lata system powinien zacząć działać prawidłowo. 

2. 27.02 – spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury w Bolesławcu na zaproszenie 
prezydenta Piotra Romana, samorządowcy z czterech powiatów ( Bolesławiec 
,Zgorzelec,Lubań,Lwówek) w sprawie utworzenia „Zachodniego Obszaru Integracji” , 
czyli porozumienia w sprawie możliwości wykorzystania środków unijnych  
w kolejnym okresie programowania. Temat przedstawiony będzie szerzej na kolejnej 
sesji, ponieważ wymagane jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do tego 
porozumienia przez gminę. 

3. 28.02 – kolejne szkolenie w sprawie gospodarki odpadami. Kolejne informacje 
częściowo sprzeczne z tymi które mamy. Efektem tego szkolenia jak i innych spotkań, 
będą zmiany do uchwał dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy. 

4. 4.03 – spotkanie z Panią Minister Edukacji Krystyną Szumilas w sprawie 
wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich . Po raz kolejny 
przekonywano słuchających o tej konieczności wynikającej głównie z potrzeby 
równania do innych krajów unii europejskiej oraz poprawienia szans edukacyjnych dla 
dzieci. 

5. 4.03 – spotkanie z Dyrektorem DSDiK w sprawie możliwości wykonania zjazdu na 
nową drogę gminną przy działce zakupionej przez firmę Vanel.  

6. 5.03 – spotkanie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w sprawie podpisania umów  
z ZGiUK Lubań na zagospodarowanie odpadów. 

7. 6.03 – spotkanie z prezesem ZGiUK Lubań w sprawie podpisania umowy na 
zagospodarowanie odpadów, będącej konsekwencją zawartego porozumienia z gminą 
Lubań. 

8. 7.03 – spotkanie ze starostą Cernousy – panem Vladimirem Keller w sprawie 
utworzenia ścieżki rowerowej z Cernous do Zawidowa przez Ostróżno . Partner 
wiodący projektu Gmina Zgorzelec. Wniosek na etapie przygotowania, prowadzona 
jest korespondencja z instytucją zarządzającą. 

9. 8.03 – spotkanie z Panem Bartłomiejem Ostrowskim Dyrektorem Wydziału 
Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego w sprawie możliwości pozyskania 



środków z programów transgranicznych,  w tym ścieżka do Cernous, plac 
Zwycięstwa. 

10. 13.03 – odebrałem promesę na likwidację i zapobieganie skutkom powodzi na kwotę 
1 300 000 zł, przy udziale własnym gminy 20% w kosztach kwalifikowanych. 

11. 14.03 – brałem udział w forum energii odnawialnej we Wrocławiu. Temat wiodący 
fotowoltaika, uwarunkowania prawne, zasadność inwestycji. Wnioski : do czasu 
wprowadzenia ustawy OZE, brak możliwości potwierdzenia opłacalności inwestycji,  
a w dzisiejszym stanie prawnym takie instalacje zwracają się po 20 latach. 

12. 20.03 – spotkanie z Wójtem Gminy Zgorzelec w sprawie projektu z gminą Cernousy, 
omówienie trudności w przygotowaniu projektu. 

 
5. Informacja o założeniach promocji Miasta w 2013 r. Analiza Rozwoju społeczno-

gospodarczego Miasta Zawidów wynikająca z dokumentów strategicznych, tj.: 
Strategii Rozwoju Miasta, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

6. Informacja dotycząca podjętych działań w celu pozyskania środków zewnętrznych 
na zadania własne. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż informacje zostały przygotowane przez 
Kierownika Funduszy Pomocowych i Kontroli panią Monikę Grabowską Stachowicz oraz 
Podinspektora ds. Promocji Miasta panią Agnieszkę Roczon, które radni otrzymali wraz  
z materiałami na dzisiejszą sesję.  
Zagadnienia zawarte w informacjach omówiono na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych 
Rady Miejskiej.  
Pytań nie zadano. 
 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień za 2012 r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż sprawozdanie zostało przygotowane przez 
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Annę Kozłowską, które radni 
otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. 
Pytań nie zadano. 
 

8. 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 XXXV/187/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 marca 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 XXXV/187/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

2) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2013 roku”, 

 
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 XXXV/188/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 marca 2013 r.  
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2013 roku”, 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXV/188/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

3) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały jest inicjatywą grupy radnych 
Rady Miejskiej i dotyczy nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidowa Panu 
Stanisławowi Żukowi.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał projekt uchwały 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXV/189/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 marca 2013 r.  
w sprawie: nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-7, przeciw-0, wstrzymujących 
się -8/ - podjęła uchwałę nr XXXV/189/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

4) zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż powołuje się radnego Mariusza Dróżdża do 
składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.  
 



Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXV/190/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 marca 2013 r.  
w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 
 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXV/190/2013, 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 15 radnych.    
 
      9. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radny Adam Żuk zadał pytanie, jak wygląda sprawa z zamiarem rewitalizacji rynku  
w Zawidowie. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż na chwilę obecną miasto partnerskie Bernstadt 
posiada pewne problemy z finansowaniem, więc wszystko się rozstrzygnie w czasie.  
Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy znane są szczegóły odnośnie dokończenia remontu 
drogi nr 355. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że pojawiły się zapewnienia, iż droga nr 355 
zostanie dokończona w roku 2013.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, czy znalazł się nabywca na budynek po byłej 
siedzibie Straży Granicznej.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż odbył się przetarg na strażnicę i pojawił się 
kupiec. Szczegóły, co do przeznaczenia budynku nie są znane na chwilę obecną.  
Radny A. Żuk oznajmił, iż należałoby się zająć sprawą budynku przy ulicy Kopernika,  
w którym kiedyś działał hotel pracowniczy. Problem spadających dachówek i sypiącego się 
gruzu coraz bardziej  się pogłębia i obiekt stanowi zagrożenie dla przechodniów.  
Burmistrz Miasta R. Łężny oznajmił, iż jak wiadomo obiekt jest własnością prywatną,  
a właściciel nie jest zbytnio zainteresowany problemem,  który był wielokrotnie zgłaszany.  
Radna Maria Szkwarek oznajmiła, iż należałoby oznaczyć drogę koło budynku, aby 
przechodnie mieli świadomość niebezpieczeństwa.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, do kogo należy plac, który znajduje się za hotelem przy ul. 
Kopernika.  
Radna dodała, iż na plac wyrzucane są śmieci i różnego typu materiały budowlane, które 
niewątpliwie psują wygląd estetyczny miasta.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż plac należy do właściciela firmy, która prowadzi 
działalność przy ww. placu. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, ile osób złożyło deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż wg złożonych deklaracji okazuje się, że miasto 
zamieszkuje około 3000 osób. 
 
         10. Sprawy różne. 
 
Pytań nie zadano.  
 



Przewodniczący Rady A. Pilarski złożył życzenia Wielkanocne radnym, pracownikom 
Urzędu Miejskiego jak i gościom obecnym na sesji.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
18.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


