
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w dniu 18 lipca 2013 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie 

 
 
Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 16.00. Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej 
Pilarski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawidowie 
Udział w posiedzeniu wzięli radni oraz zaproszeni goście - listy obecności radnych oraz 
zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o otwarcie posiedzeń 
Komisji. 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pan Grzegorz Drabko 
otworzył posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pani Teresa 
Kozińska otworzyła posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Bożena Szczygielska otworzyła 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

2. Sprawy różne. 
 
 
 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  

 
Burmistrz Miasta Robert Łężny przekazał, iż zwiększa się dochody w wysokości 92.595,00 zł  
i jest to dotacja z budżetu państwa w wysokości 80% planowanych wydatków inwestycyjnych 
związanych z odbudową przepustu na ul. Ostróżno, czyli usuwanie skutków powodzi z 2012 
roku.  
W dziale „oświata i wychowanie” zwiększa się dochody o 500,00 zł jako darowizna 
pieniężna, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkoły 
Podstawowej. 
Kwotę 1000,00 zł przeznacza się na nagrody dla policjantów z terenu miasta Zawidowa z 
okazji Święta Policji. 
Kwotę 26.200,00 zł przeznacza się na wymianę rurociągu wodnego przy ul. Słowackiego. 
W dziale „transport i łączność” zaplanowano wydatki związane z odbudową przepustu na ul. 
Ostróżno na kwotę 123.680,00 zł.  
W dziale „gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł i jest to 
zwrot wadium z tytułu niepodpisanej umowy dzierżawy.  
Pytań nie zadano. 
 

b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  
 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, ile będzie wynosiło zadłużenie gminy po 
zaciągniętym kredycie.  



Skarbnik Miasta K. Bilmon wyjaśniła, iż w granicach 34%. 
Pytań nie zadano.  
 

2. Sprawy różne. 
 
Radna Bożena Szczygielska przekazała prośbę mieszkańca ulicy Strzeleckiej o poruszenie 
tematu naprawy nawierzchni ulicy po zeszłorocznej powodzi.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż ulica Strzelecka została w całości zgłoszona, lecz 
wszystko zależy od tego, czy komisja, która zajmuje się szacowaniem szkód uzna ww. ulicę 
do remontu. 
Radna G. Micińska poprosiła o zwrócenie uwagi na zaniedbane pobocza dróg, które należą do 
województwa, a mianowicie poboczy zarastających trawą i krzakami przy chodniku w stronę 
Ksawerowa oraz granicę z Republiką Czeską.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż jak wiadomo jest to zadanie województwa, które 
nie wiadomo z jakiej przyczyny nie zajmuje się problemem.  
Radna G. Micińska poprosiła o interwencję w sprawie, gdyż widok zarastających poboczy jak 
i terenu przygranicznego jest tragiczny.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 16.40 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
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