
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w dniu 25 czerwca 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. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pani Małgorzata Niedźwiecka 
otworzyła 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.  
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Gabriela Micińska otworzyła 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
23 maja 2013 r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  
     a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  
          budżetu za  rok 2012: 
        - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza  
          Miasta Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
          Zawidów za rok  2012, 
        -opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej  
          Zawidów za rok 2012, 

  - uchwała  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  
    sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012, 

    b) udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa: 
              - wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta   
                Zawidowa za  rok 2012, 
              - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  
                Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  
                Miasta Zawidowa za rok 2012, 
              - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa  
                za  rok 2012, 
          c) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2012, 
          d)wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013, 
          e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntów rolnych  
              w drodze bezprzetargowej,  
          f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  
          g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  
          h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  
          i) przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.   



      5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
 
          e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntów rolnych  
              w drodze bezprzetargowej,  
Inspektor ds. Gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa Pani Janina Macutkiewicz 
przekazała, iż właściciel działki nr ew. 170/23 przy ulicy Bukowej zwrócił się z prośba  
o wydzierżawienie terenu na okres 10 lat, który stanowi własność gminy Zawidów,  
z przeznaczeniem na ogórek przydomowy.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, jakie jest przeznaczenie działki wg. 
klasyfikacji.  
Pani J. Macutkiewicz odpowiedziała, iż planie zagospodarowania przestrzennego działka 
zapisana jest jako teren „zieleń izolacyjna”. 
 
          f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  
 
Pani J. Macutkiewicz wyjaśniła, iż projekt uchwały dotyczy sprzedaży  nieruchomości 
niezabudowanej, zlokalizowanej w Zawidowie przy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej, nr ew. 
902/6. 
Pytań nie zadano. 
 
      g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
 
Pani J. Macutkiewicz wyjaśniła, iż projekt uchwały dotyczy sprzedaży  nieruchomości 
niezabudowanej, zlokalizowanej w Zawidowie przy ulicy Zgorzeleckiej, nr ew. 14/8. 
Pani J. Macutkiewicz przekazała, iż w planie zagospodarowania przestrzennego działka 
zapisana jest jako teren przeznaczony na mieszkalno – usługowe.  
Pytań nie zadano.  
 
          h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  
 
Pani J. Macutkiewicz wyjaśniła, iż projekt uchwały dotyczy sprzedaży  nieruchomości 
niezabudowanej, zlokalizowanej w Zawidowie przy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej, nr ew. 
900. W planie zagospodarowania przestrzennego działka zapisana jest jako teren 
przeznaczony na mieszkalno – usługowe.  
Pytań nie zadano. 
 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  
          budżetu za  rok 2012: 
        - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza  
          Miasta Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
          Zawidów za rok  2012, 
        -opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej  
          Zawidów za rok 2012, 

  - uchwała  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  
    sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012, 

 



Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon oznajmiła, iż wszystkie kwestie zostały szczegółowo 
opisane w sprawozdaniu i poprosiła o zadawanie pytań.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, jak przebiegała realizacja budżetu w roku 
2012.  
Skarbnik Miasta K. Bilmon przekazała, iż rok 2012 był trudnym rokiem, z uwagi na 
zobowiązania z tytułów spłat kredytów i pożyczek. W każdym dziale klasyfikacji budżetowej 
zostały przedstawione zadania, które były realizowane zgodnie z możliwościami finansowymi 
strony dochodowej budżetu.  
 
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Zawidowie Pani Wiesława Młynek przekazała, iż 
realizacja planu finansowego za rok 2012 przebiegała zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem. Zaplanowane dochody zrealizowano w 98 %. 
 
Główna Księgowa Zespołu Szkół w Zawidowie Pani Anna Domka wyjaśniła, iż plan 
finansowy został prawidłowo skonstruowany i został zrealizowany w 100%. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, ile środków gmina dołożyła do Zespołu 
Szkół. 
Pani Anna Domka oznajmiła, iż jest to kwota 440.493,30 zł.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, co było powodem zrealizowania planu 
finansowego w 96% w dziale 756 z wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, iż wynika to z zaległości z tytułu podatków.  
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, z czego wynika zrealizowanie wydatków w wysokości 
75% w dziale „gospodarka mieszkaniowa”. 
Skarbnik K. Bilmon wyjaśniła, iż są to przeprowadzone remonty, które finansowane były 
dopiero w styczniu. 
 

    b) udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa: 
              - wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta   
                Zawidowa za  rok 2012, 
              - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  
                Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  
                Miasta Zawidowa za rok 2012, 
              - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa  
                za  rok 2012, 
 
Pytań nie zadano. 
 
          c) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2012, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż projekt uchwały zawiera uzasadnienie i 
poprosił o zadawanie pytań.  
Pytań nie zadano.  
 
 
          d)wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013, 
 



Radna Wiesława Marszał zadała pytanie, czego dotyczy odszkodowanie od ubezpieczyciela 
za zalane boisko przy ul. Szkolnej podczas powodzi w 2012 r. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż środki będą wykorzystane zgodnie z decyzją 
ubezpieczyciela na oczyszczanie i częściowy remont obiektu.  
 
 
          i) przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.   
 
Burmistrz Miasta R. Łężny wyjaśnił, iż zmiana dotyczy jednego zapisu, który dotychczas nie 
był używany. Uwagi co do zapisu zgłosił Wydział Nadzory i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 
 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 17.00 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 


