
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w dniu 30 października 2012 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.  
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Bożena Szczygielska otworzyła 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
 

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. 
 
 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

d) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, 
 
Inspektor ds. gospodarki mieniem i rolnictwa pani Janina Macutkiewicz przekazała, iż do 
Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo w sprawie zakupu działki. Ww. działka została 
wystawiona na sprzedaż, gdyż firma „Vanel” zrezygnowała z zamiany na tą działkę na rzecz 
innej. 
 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż radni otrzymali uzasadnienie do projektu 
uchwały wraz z pozostałymi materiałami.  



Pytań nie zadano.  
 

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż projekt uchwały zawiera wzrost podatku od 
środków transportowych o 50 zł na każdej pozycji. Jeśli uchwała nie zostanie podjęta, to 
będzie miał miejsce ubytek dochodów w wysokości 3.800 zł. 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, dlaczego projekt uchwały został usunięty  
z porządku obrad na poprzedniej sesji.  
Skarbnik K. Bilmon wyjaśniła, iż powodem było nieokreślenie stawek minimalnych przez 
ministra finansów, które ukazały się dopiero 20 października.  
Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy istnieje możliwość, że jeśli gmina podwyższy podatki 
od środków transportowych, to lokalni przedsiębiorcy prowadzący działalność transportową 
przerejestrują swoje pojazdy do innych gmin.  
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że wzrost podatku nie jest duży, a w gminach ościennych 
stawki są wyższe.  
Radna T. Brud zadała pytanie, czy pani Skarbnik orientuje się, jakie są stawki podatku  
w gminie Platerówka, ponieważ usłyszała od miejskiego przedsiębiorcy, że stawki w tej 
gminie są bardzo korzystne. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, iż nie orientuje się, jakie są stawki w gminie Platerówka.  
 
 
            c) podziału gminy miejskiej Zawidów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
               i numerów oraz liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu, 
 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pani Teresa 
Kozińska przekazała, iż komisja wprowadziła zmiany w projekcie uchwały.  
Radna Maria Szkwarek poprosiła o uzasadnienie zmian, które zaproponowała Komisja 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
Radna T. Kozińska oznajmiła, iż komisja przygotowała zmiany, w których występują 
znacznie mniejsze rozbieżności pomiędzy poszczególnymi okręgami. 
Radna M. Szkwarek oznajmiła, iż dziwi ją podział ulicy Budowlanych, ponieważ jest to duże 
osiedle i pomysł przeniesienia jednego bloku do innego okręgu jest bezsensu.  
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki oznajmił, iż przedstawiając okręg nr 2, czyli ulicę Osiedle, 
Ostróżno, Budowlanych 2 i Pułaskiego na mapie, nie można powiedzieć, że jest to logicznie 
rozłożone.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż jest to trudny temat i Rada będzie musiała 
rozstrzygnąć, które zmiany należy ująć w projekcie uchwały, zachowując przy tym normy 
przedstawicielstwa.  
 
 

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

 
Burmistrz Miasta R. Łężny przekazał, iż projekt uchwały zawiera aneks do porozumienia 
międzygminnego z gminą Lubań.  
Radna B. Szczygielska zadała pytanie, czy gmina nie będzie przygotowywała dokumentacji 
przetargowej na wywóz odpadów komunalnych. 
Burmistrz R. Łężny oznajmił, iż projekt uchwały dotyczy zagospodarowania odpadów 
komunalnych, a nie odbiór.  



Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 16.45 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 


