
                                                       Protokół nr XXX/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 30 października 2012 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. 
Zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 14 radnych. Stwierdził prawomocność obrad  
i otworzył XXX Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni:  
Konrad Tkaczyk 
Jarosław Zajdel. 
 
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 XXIX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
27 września 2012 r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
4. Informacja nt. realizacji inwestycji w mieście, wykorzystanie środków zewnętrznych. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012,  
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

            c) podziału gminy miejskiej Zawidów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
               i numerów oraz liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu, 

d) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
e)  przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania      
   odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów      

         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. 
Wniosków nie złożono. 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
27 września 2012 r.  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXIX  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012r. 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXIX z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012r. 
 



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 Rady Miejskiej.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał pisma, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej: 
- pismo Urzędu Miejskiego w Zawidowie w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest  
   kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, 
- pismo Stowarzyszenia „PROTEAM” w sprawie prośby o zabezpieczenie środków   
     finansowych na rok 2013 w budżecie miasta Zawidowa na realizację zadań publicznych  
     w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  
-  pismo Wojewody Dolnośląskiego w sprawie obowiązku powołania zastępcy burmistrza. 
 

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. 30 września na zaproszenie Klubu Sportowego „Piast” wręczałem puchary dla 
najlepszej drużyny i zawodników turnieju piłkarskiego, który został zorganizowany 
przez OZPN Jelenia Góra. 

2. 2 października spotkałem się we Lwówku z kierownikiem rejonu Dolnośląskiego 
Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych. Rozmowa dotyczyła m.in. potrzeby regulacji 
Kociego Potoku.  

3. 4 października brałem udział w Konwencie wójtów, burmistrzów, starostów i 
prezydentów regionu jeleniogórskiego. Głównym tematem było omówienie strategii 
rozwoju województwa dolnośląskiego oraz środki unijne na lata 2014-2020. 

4. 8 października odbyła się we Wrocławiu prezentacja Strategii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego. Na chwilę obecną trwają konsultacje społeczne.  

5. 10 października uczestniczyłem w pasowaniu klas I gimnazjum w Zespole Szkół w 
Zawidowie.  

6. 14 października brałem udział w obchodach „Dnia Seniora” zorganizowanych przez 
Klub Emerytów i Rencistów miasta Zawidowa. 

7. 16 października brałem udział w posiedzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 
Głównym tematem było wypracowanie wspólnego stanowiska Związku Gmin w 
sprawie Strategii Rozwoju Regionalnego. 

8. 18 października spotkałem się z przedstawicielem firmy „Prodim” w sprawie 
dzierżawy terenów pod inwestycje na terenie miasta Zawidowa. 

9. 25 października spotkałem się z przedstawicielami firmy „Vanel” w temacie zamiany 
działek. 

10. 25 października brałem udział w Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 
w Zgorzelcu. Tematem spotkania było omówienie działalności organizacji i 
współpraca z samorządami.  

11. W międzyczasie brałem udział w Konferencji organizowanej przez gminę Lubań, 
której celem było omówienie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami na 
terenie objętych porozumieniem z gminą.  

 



4. Informacja nt. realizacji inwestycji w mieście, wykorzystanie środków zewnętrznych. 
 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czy na zadania zgłoszone do realizacji przyznane są 
środki finansowe. 
Burmistrz Miasta Robert Łężny odpowiedział, że zadania zostały zgłoszone do wojewody 
dolnośląskiego i środki najprawdopodobniej zostaną przekazane w przyszłym roku. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy gmina otrzyma środki na remont drogi na ulicę 
Osiedle.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż to zadanie zostało zgłoszone do „Narodowego 
Programu przebudowy dróg lokalnych tzw. Schetynówek i szczegóły nie są znane. 
 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012,  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXX/134/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 października 2012 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXX/134/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
 

Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały zakłada wzrost podatku o 50 zł 
na każdej pozycji. W przypadku niepodjęcia uchwały przez Radę Miejską dochody budżetu 
miasta zostaną obniżone o  3.800 zł. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska przekazała głos 
mieszkańcowi miasta Zawidowa panu Jarosławowi Wochniakowi, który chciał wypowiedzieć 
się w temacie.  
Pan Jarosław Wochniak przekazał, iż pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Przewoźników 
Ziemi Zgorzeleckiej i wypowiada się w imieniu swoim jak i innych osób prowadzących 
działalność transportową na terenie gminy Zawidów.  
Pan J. Wochniak oznajmił, iż w gminie Platerówka posiada uchwałę, która zawiera dużo 
niższe stawki podatku od środków transportowych. W gminie Leśna doszło do takiej sytuacji, 
że osoba prowadząca dużą działalność transportową rozmawiała z władzami miasta w sprawie 
pozostawienia obowiązujących stawek podatku od środku transportu, lecz mimo próśb została 
podjęta uchwała podwyższające te stawki. Wobec czego osoba prowadząca działalność 
transportową zarejestrowała wszystkie środki transportu do gminy Platerówka, w której 
opłaca podatki i tym samym w gminie Leśna zmniejszyły się dochody z tytułu podatku od 
środków transportowych. 
Pan J. Wochniak oznajmił, iż przed wyborami na burmistrza mieszkańcy miasta prowadzący 
działalności gospodarcze spotkali się z kandydatami na burmistrza w celu przedyskutowania 
swoich sytuacji materialnych. Podjęte zostały rozmowy nt. obniżenia podatków, ze skutkiem 
negatywnym. 
Przewodniczący A. Pilarski podziękował panu J. Wochniakowi za cenny głos w dyskusji. 



Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, jak się odnoszą stawki minimalne do podwyżki 
podatku, i czy panu Jarkowi Wochniakowi chodzi o kwestie nie podwyższania podatku o 50 
zł, czy też o obniżkę podatku. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że wzrost podatku jest spowodowany wzrostem 
inflacji, a gmina Platerówka posiada obowiązujące stawki od 2009 r. i z tego, co mu wiadomo 
nie posiada zbyt dużych dochodów z tego tytułu. 
Pan J. Wochniak przekazał, iż jeśli chodzi o temat podejmowany na dzisiejszej sesji, to 
opowiada się za niepodwyższaniem stawek podatku o 50 zł, natomiast na przyszłość władze 
miasta powinny zastanowić się nad obniżeniem tegoż podatku. 
Radny Piotr Kosewicz zadał pytanie, jak wygląda sytuacja z opłacaniem podatku od środków 
transportowych przez podatników. 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon odpowiedziała, iż nie ma problemu z opłacaniem tegoż 
podatku przez podatników.  
Radna Maria Szkwarek zadała pytanie, czy obniżenie podatku wiąże się z obniżeniem 
subwencji dla gminy. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że Minister Finansów obliczając podatki zakłada stawki 
maksymalne i w przypadku, gdy gmina obniża swoje stawki podatkowe traci ona dochód  
i subwencje, czyli wpływ do budżetu jest dwa razy mniejszy.  
Skarbnik K. Bilmon przekazała, iż w przyszłym roku Gmina będzie musiała dokładać do 
funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Zawidowie kwotę 880 zł na jedno dziecko i jest 
to jeden z wielu licznych wydatków, które trzeba pokrywać z budżetu miasta.  
Pan J. Wochniak wyjaśnił, iż posiadał trzy autobusy, które uległy zniszczeniu podczas 
powodzi, za które musiał opłacić podatki i nie otrzymał żadnej pomocy od gminy.  
Przewodniczący A. Pilarski zauważył, iż kryzys gospodarczy ma miejsce w całym kraju, lecz 
trzeba także postawić się w sytuacji osób prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ 
ich także dotyczy ten kryzys.  
Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy pozostawienie stawek podatku na poziomie 
obowiązującym obniży subwencję z tytułu podatku dla gminy.  
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że tak.  
Radna M. Szkwarek przekazała, iż parę minut wcześniej radni dyskutowali nad 
możliwościami finansowymi na realizację inwestycji w mieście i problemem był brak 
środków na te cele. Skoro gmina ma obniżać podatki, to z jakich środków ma realizować te 
inwestycje, które także służą mieszkańcom miasta.  
Radna Bożena Szczygielska oznajmił, iż uważa, że gmina za mało dba o interesy 
mieszkańców i osób prowadzących działalności gospodarcze w mieście. Osoby te utrzymują 
się z prowadzonych działalności, nie mają zapewnionych stałych zarobków i na to także 
powinno się zwrócić rozważając podwyższanie podatków. 
Radna M. Szkwarek zauważyła, że osoby prowadzące działalności gospodarcze, które mają 
problemy z utrzymaniem swoich działalności w mieście w każdej chwili mogą indywidualnie 
zwrócić się do burmistrza o pomoc. 
Radna Małgorzata Niedźwiecka przekazał, iż rozumie trudna sytuacje podmiotów 
gospodarczych, lecz wydaje jej się, że jeśli nie podwyższy się podatków o wzrost inflacji  
w tym roku, to w przyszłym trzeba będzie podwyższyć podatki o dużo większą kwotę.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, co gmina zrobi, jeśli przedsiębiorcy prowadzących 
działalność transportową przerejestrują swoje środki transportowe do gminy, która posiada 
mniejsze podatki. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 



Uchwała nr XXX/135/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 października 2012 r.  
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 
Głosowanie imienne: 
Teresa Brud - „przeciw” 
Grzegorz Drabko – „za” 
Piotr Kosewicz – „za” 
Teresa Kozińska –„wstrzymuje się” 
Wiesława Marszał – „za” 
Włodzimierz Michalkiewicz – „wstrzymuje się” 
Gabriela Micińska – „przeciw” 
Małgorzata Niedźwiecka – „za” 
Andrzej Pilarski – „przeciw” 
Elżbieta Sontowska – „za” 
Bożena Szczygielska – „przeciw” 
Maria Szkwarek – „za” 
Konrad Tkaczyk – „za” 
Jarosław Zajdel – „przeciw” 
Adam Żuk – „przeciw” 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-7, przeciw-6, wstrzymujących 
się-2/ - podjęła uchwałę nr XXX/135/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
            c) podziału gminy miejskiej Zawidów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
               i numerów oraz liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu, 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pani Teresa 
Kozińska oznajmiła, iż Komisja przygotowała zmiany do projektu uchwały, które 
przedstawiają się następująco: 
Podział gminy miejskiej Zawidów na okręgi wyborcze: 
 
Nr 1 – ulice: Dworcowa, Kolejowa, Moniuszki, Ogińskiego, Szybów. 
Nr 2 – ulice: Osiedle, Ostróżno, Pułaskiego. 
Nr 3 – ulica Budowlanych. 
Nr 4 – ulice: Kościuszki Ogrodowa, Słoneczna, Warszawa. 
Nr 5 – ulice: Cicha, Lubelska, Spokojna, Wesoła. 
Nr 6 – ulice: 1 Maja, Kopernika 2, od 4 do końca, Partyzantów. 
Nr 7 – ulice: Kopernika 2A, Norwida, Parkowa, Wilcza. 
Nr 8 – ulice: Zgorzelecka 27-33 nieparzyste, od 34 do końca. 
Nr 9 – ulice: Grunwaldzka, Szeroka, Wierzbowa, Zgorzelecka 1-26, 28-32A parzyste. 
Nr 10 – ulice: Jana Pawła II, Młynarska, Niepodległości, Plac Zwycięstwa od 18 do końca,  
              Strzelecka, Tęczowa, Żeromskiego 
Nr 11 – ulice: Cmentarna, Niecała, Plac Zwycięstwa 1-14, Skłodowskiej – Curie. 
Nr 12 – ulice: Broniewskiego, Lubańska. 
Nr 13 – ulice: Bukowa, Dębowa, Konopnickiej 1-17, Szkolna. 
Nr 14 – ulice: Konopnickiej od 19 do końca, Nadleśna. 



Nr 15 – ulice: Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, Mickiewicza,  
               Okrzei, Zbigniewa Herberta. 
 
Projekt uchwały przedstawiony przez Urząd Miejski przedstawiał się następująco:  
Podział gminy miejskiej Zawidów na okręgi wyborcze: 
Nr 1 – ulice: Dworcowa, Kolejowa, Moniuszki, Ogińskiego, Ostróżno. 
Nr 2 – ulice: Osiedle, Pułaskiego, Szybów, Wilcza 10-20 parzyste, od 29 do końca. 
Nr 3 – ulice: Budowlanych. 
Nr 4 – ulice: Kościuszki Ogrodowa, Słoneczna, Warszawa. 
Nr 5 – ulice: Cicha, Lubelska, Spokojna, Wesoła. 
Nr 6 – ulice: 1 Maja, Kopernika 2, od 4 do końca, Partyzantów. 
Nr 7 – ulice: Kopernika 2A, Norwida, Parkowa, Wilcza 1-9, 11-27 nieparzyste. 
Nr 8 – ulice: Zgorzelecka 27-33 nieparzyste, od 34 do końca. 
Nr 9 – ulice: Grunwaldzka, Szeroka, Szkolna, Wierzbowa, Zgorzelecka 1-26, 28-32A  
                parzyste. 
Nr 10 – ulice: Jana Pawła II, Młynarska, Niepodległości, Plac Zwycięstwa od 18 do końca,  
              Strzelecka, Tęczowa, Żeromskiego. 
Nr 11 – ulice: Bukowa, Cmentarna, Dębowa, Niecała, Plac Zwycięstwa 1-14, Skłodowskiej –    
             Curie. 
Nr 12 – ulice: Broniewskiego, Lubańska, Nadleśna. 
Nr 13 – ulice: Konopnickiej 1-19. 
Nr 14 – ulice: Konopnickiej od 21 do końca. 
Nr 15 – ulice: Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, Mickiewicza,  
               Okrzei, Zbigniewa Herberta. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki oznajmił, iż jeśli chodzi o zgłoszone propozycje przez Komisję 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, to normy przedstawicielstwa zostaną 
zachowane.  
 
Sekretarz M. Rogacki zauważył, iż okręg nr 2 został niezbyt logicznie podzielony przez 
Komisję GKiOŚ. 
 
Sekretarz M. Rogacki wprowadził poprawkę do Projektu uchwały, a mianowicie w okręgu nr 
13 zmieni ulice: Konopnickiej 1-17 i w okręgu Nr 14 zmienić ulice Konopnickiej od 19 do 
końca. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie, czy poprawka 
zgłoszona przez radną Teresę Kozińską jest poprawką najdalej idącą. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-9, przeciw-, wstrzymujących 
się -6/ - uznała, iż poprawka zgłoszona przez Komisję Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska jest poprawką najdalej idącą.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie poprawkę do projektu uchwały 
zgłoszoną przez Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
panią Teresę Kozińską. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-8, przeciw-5, wstrzymujących 
się -2/ - przyjęła ww. poprawkę. 
 



Radna M. Szkwarek złożyła wniosek, aby głosowanie nad projektem uchwały odbyło się 
imiennie. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie złożony wniosek.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -3/ - przyjęła ww. wniosek. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXX/136/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 października 2012 r.  
w sprawie: podziału gminy miejskiej Zawidów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
 
Głosowanie imienne: 
Teresa Brud - „za” 
Grzegorz Drabko – „wstrzymuje się” 
Piotr Kosewicz – „przeciw” 
Teresa Kozińska –„za” 
Wiesława Marszał – „przeciw” 
Włodzimierz Michalkiewicz – „za” 
Gabriela Micińska – „za” 
Małgorzata Niedźwiecka – „wstrzymuje się” 
Andrzej Pilarski – „za” 
Elżbieta Sontowska – „wstrzymuje się” 
Bożena Szczygielska – „za” 
Maria Szkwarek – „przeciw” 
Konrad Tkaczyk – „przeciw” 
Jarosław Zajdel – „za” 
Adam Żuk – „za” 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-8, przeciw-4, wstrzymujących 
się-3/ - podjęła uchwałę nr XXX/136/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

d) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, 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 XXX/137/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 października 2012 r.  
w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. 
 



Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0/ - podjęła uchwałę nr XXX/137/2012, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

e) przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania      
   odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów      

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jakie byłyby konsekwencje w przypadku nie podjęcia 
uchwały.  
Mecenas Violetta Lemek wyjaśniła, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminie utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. 
Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 
utrzymania, a w szczególności zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatacje własnych lub 
wspólnych z innymi gminami instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 
W przypadku, kiedy uchwała nie zostałaby podjęta gmina musiałaby znaleźć inny sposób na 
wykonywania zadania własnego. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXX/138/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 października 2012 r.  
w sprawie: przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów. 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-12, przeciw-1, 
wstrzymujących się-2/ - podjęła uchwałę nr XXX/138/2012, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił, iż po przerwie na Sali znajduje się 15 radnych.    
 
      6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy został wyłoniony już usługodawca na 
odśnieżanie miasta. 
Burmistrz Miasta Pan Robert Łężny odpowiedział, iż wpłynęła jedna oferta na odśnieżanie 
ulic i jest to czeska firma. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jakie zadania zostaną zrealizowane z małych projektów. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że zostaną zrealizowane zadania, które 
zaproponowali radni, z wyjątkiem ul. Strzeleckiej, gdzie koszty są zbyt duże. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oświadczył, iż w związku z prośbą mieszkańców chciałby 
złożyć wniosek, gdyż nie posiada odpowiedniej wiedzy, aby móc odpowiedzieć na pytanie 
mieszkańców. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski złożył wniosek o treści: 
„Sporządzić opinię prawną w sprawie obowiązku posiadania przez zastępcę dyrektora szkoły 
kwalifikacji menedżera oświaty.”  
 



Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-7, przeciw-1, wstrzymujących 
się-7/ - przyjęła ww. wniosek.  
 
      7. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż wpłynęło kilka wniosków odnośnie nieruchomości. 
Burmistrz R. Łężny przekazał, iż do Urzędu Miejskiego wpłynęło podanie o wydzierżawienie 
dziełek przy ulicy Wilczej pod produkcje rolną. Burmistrz oznajmił, iż zwrócił się  
o uszczegółowienie czego dotyczyć będzie produkcja. Odpowiedź była taka, działki maja być 
przeznaczone pod wybudowanie farm fotowoltaicznych i uprawę zbóż, gryki, kukurydzy  
i rzepaku. 
Burmistrz R. Łężny oznajmił, iż ponadto wpłynęło podanie o wydzierżawienie terenu, na 
którym mieści się przystanek PKS, lecz cel dzierżawy nie jest znany. 
 
Radna G. Micińska przekazała, iż pomnik dla śp. Franciszka Pietraszkiewicza został 
postawiony dzięki pomocy finansowej mieszkańców miasta oraz radnych. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż w dniu 2 listopada 2012 r. w Urzędzie 
Miejskim odbędzie się uroczyste wręczenie statuetek Honorowego Obywatela Miasta 
Zawidów rodzinie śp. Józefa Sontowskiego.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
20.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


