
Protokół nr VIII/2011 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 5 maja 2011 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie 16.00 otworzył obrady  
VIII sesji i po przywitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w sesji 
uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał – listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 
protokołu. 

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 VI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 marca 
2011r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej.  
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zawidów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010r.  
5. Sprawozdanie z realizacji Planu Odnowy Miejscowości. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie:  
     a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  
          budżetu za  rok 2010: 
        -opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej  
          Zawidów za rok 2010, 

  - uchwała  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
    z wykonania budżetu za rok 2010,  

    b) udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa: 
        - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza  
          Miasta Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
          Zawidów za rok  2010 rok,  

              - wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta   
                Zawidowa za  rok 2010, 
              - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa  
                za  rok 2010, 

c) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011,  
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie    
    za rok 2010,  
e)wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie  
    zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy miejskiej Zawidów działalności w  
    zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  
    opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych, 
f) wieloletniego programu współpracy Miasta Zawidowa z organizacjami  
    pozarządowymi w latach 2011-2012. 



 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady A. Pilarski zwrócił się z zapytaniem, 
czy któryś z radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej 
wymienionym porządku obrad. 

Burmistrz Miasta Zawidowa Józef Sontowski przekazał głos w tej kwestii Sekretarzowi 
Miasta Marcinowi Rogackiemu. 
Sekretarz Miasta Zawidowa Marcin Rogacki poprosił o usunięcie z porządku obrad 
podpunktu „e” w punkcie „6”, z uwagi na fakt, iż gmina nie posiada aktualnej uchwały  
w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie, oraz poprosił o usunięcie podpunktu 
„f”, gdyż projekt będzie mógł być podjęty w momencie przeprowadzenia konsultacji.  
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 

Przewodniczący A. Pilarski przedstawił zmiany w porządku obrad:  
w punkcie „6”, w podpunkcie „a” wprowadzić z podpunktu „b” „Opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidów sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2010”. 

Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż ta zmiana nie wymaga głosowania.  

Przewodniczący A. Pilarski wystąpił z wnioskiem o kolejną zmianę w porządku obrad, 
a mianowicie, zmianę w punkcie „6” w podpunkcie „b” dodać jako drugą pozycję „Opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za 2010 rok. 

Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, iż ten dokument jest wymagany przed podjęciem 
uchwały. 

Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 

Radna Gabriela Micińska wniosła o wprowadzenie do porządku obrad punktu „7. Zapytania, 
wnioski, interpelacje.” 

Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-6, przeciw-5, wstrzymujących 
się- 3, nie przyjęła ww. wniosku. 

Radna G. Micińska wniosła o wprowadzenie do porządku obrad punktu „7. Sprawy różne.” 

Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za- 6, przeciw-3, wstrzymuj ących 
się- 5, nie przyjęła ww. wniosku. 



Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż po zmianach porządek obrad przedstawia się 
następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 marca 
2011r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej.  
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zawidów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010r.  
5. Sprawozdanie z realizacji Planu Odnowy Miejscowości. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie:  
     a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  
          budżetu za  rok 2010: 
        - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta  
          Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  Zawidów za rok   
          2010,  
        -opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej  
          Zawidów za rok 2010, 

  - uchwała  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
    z wykonania budżetu za rok 2010,  

    b) udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa: 
             - wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta   
                 Zawidowa za  rok 2010, 
             - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady   
                Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  
                Zawidowa za 2010 rok,  
             - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa  
                 za  rok 2010, 

c) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011,  
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie    
    za rok 2010. 

 

1. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 marca 
2011r.  

 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr VI z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 31 marca 2011r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu nr VI z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2011r 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. protokół. 
 
 
 
 
 
 
 



2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, iż pełni dyżury w środy od 16.00 do 17.00 w 
Biurze Rady Miejskiej. 

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż w czasie pełnionych dyżurów pojawiło się dwóch 
interesantów. Jeden z nich poruszył temat dotyczący wyprowadzania psów bez kagańców. 

Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wywieszenie na mieście informacji skierowanej do 
właścicieli psów, jak zgodnie z obowiązującym stanem prawnym powinno odbywać się 
wyprowadzanie psów.  

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej.  
 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski przedstawił sprawozdanie z działalności miedzysesyjnej w 
okresie od 13 kwietnia do 03 maja 2011 r. 

„Sprawozdanie obejmuje ww. okres i dotyczy mojej działalności jako Burmistrza, a także 
działań służących dobru miasta i jego mieszkańców oraz informacje, które moim zdaniem 
powinniście Państwo znać: 

1. 13 kwietnia odbyło się w Marienthal otwarcie Euroregionalnych dni „Girls & Boys  
Day 2011”. W imprezie tej uczestniczyły 3 uczennice i 3 uczniowie naszego 
gimnazjum. Było to spotkanie młodzieży z Bernstadt i Gorlitz, Hradka nad Nisą oraz 
Chełmska Śląskiego i Zawidowa. Służyło bliższemu poznaniu się, pogłębieniu 
znajomości językowych, a także zapoznaniu się z ciekawymi zawodami w Niemczech, 
Czechach i Polsce. 

2. 14.04 w czwartek brałem udział w otwarciu budowy biogazowni w Zittau. Zaproszono 
mnie ze względu na udział rolników z naszych okolic w produkcji kontraktowanej 
biomasy dla tego przedsięwzięcia, a także na pomoc jaką udzieliłem stronom podczas 
rozmów kontraktowych. 

3. Spotkałem się z Panem Franciškiem Krispinem – Starostą Habartickim w sprawie 
robót przeciwpowodziowych na naszym terenie, które mogą zapobiec powodzi u 
sąsiadów. 

4. W dniu 15.04 w naszej Hali sportowej gościliśmy organizatorów i młodzież 
uczestniczącą w „Girls & Boys Day”. Dla mnie była to okazja do rozmów z Czechami 
i Niemcami na temat dalszej organizacji  spotkań Euroregionalnych dla młodzieży. 

5. Zakończyliśmy przetarg na roboty ziemno – kanalizacyjne, wynikłe z potrzeb 
przebudowy odprowadzenia wód i ścieków po ostatniej powodzi. Przetarg na „Remont 
kanału deszczowego od ulicy Lubańskiej do ulicy Zgorzeleckiej” wygrał za 536.000 zł 
„Hemax” z Mirska. Termin zakończenia robót 31.07.2011. 

6. W dniu 18 kwietnia odbyła się Konferencja Krajowa Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Nysa.  
Nowym – starym prezydentem został Pan Prezydent Bolesławca Piotr Roman. 
Nieomal równolegle odbyły się wybory w Czechach i prezydentem Euroregionu Nisa 
został Martin Puta Starosta Hradku nad Nissou (znany z tego, że ożenił się z radną z 
Bogatyni). 



7. W dniu 19 kwietnia wraz Panią Skarbnik byliśmy we Wrocławiu podpisać umowę na 
„Poprawę infrastruktury istniejących obiektów sportowych w Zawidowie” za którym 
to tytułem kryje się remont na boisku „Piast” i boisku przyszkolnym. 

8. Ponieważ zostałem o tym poinformowany więc i Państwa informuję, że nowym 
Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu został mianowany Pan Nadkomisarz 
Leszek Zagórski dotychczasowy Z-ca Komendanta w Bolesławcu. 

9. 26 kwietnia po gruntowym przygotowaniu rozliczeń pojechałem do Saksońskiego 
Banku Odnowy w Dreznie, aby przyśpieszyć transfer wyliczonych nam we Wrocławiu 
należnych 320.160,80 € na złotówki co – z jednej strony -  miało umożliwi ć Pani 
Skarbnik rozliczenie kolejnej raty za Halę sportową, a z drugiej – ograniczy odsetki, 
które płacimy za kredyt wybiegając nieco do przodu – rozliczenie zakończyło się 
pozytywnie. 

10. W dniu 27.04 odbyło się w Zgorzelcu otwarcie biura, przedsięwzięcia pod nazwą 
„Meetingpoint Music Messiaeu”. Jest to godne odnotowania z tego względu, że dzięki 
działalności człowieka, który nazywa się dr Albrecht Goethe (Niemca) na terenach 
dawnego obozu Stalag VIIIA może powstać i miejmy nadzieję, że powstanie centrum 
muzycznego kształcenia młodzieży w oparciu o twórczość Messiaeua. 
Wójt Janik dał teren – kilkanaście hektarów, Burmistrz Granicz biuro, a moim 
interesem w tym jest poparcie starań o fundusze unijne i w efekcie to, aby w tym 
ośrodku mogła się kształcić młodzież z Zawidowa. 

11. Jak i znaczna część mieszkańców uczestniczyłem w dniu 1 maja w I Festynie 
Parafialnym. Starałem się wraz ze współpracownikami zabezpieczyć to co było 
możliwe i potrzebne, aby uroczystość przebiegała godnie. 

12. W dniu 3 maja brałem udział w „Mszy za Ojczyznę”, a następnie – po złożeniu 
kwiatów pod pomnikiem wręczałem na Hali sportowej nagrody uczestnikom polsko – 
niemieckiego spotkania „Pożar nie zna granic”. 

13. Chciałbym przekazać Państwu jeszcze jedną informację – nie związaną bezpośrednio 
z tym sprawozdaniem, ale istotną dla wiedzy jaką winniście Państwo mieć, a 
mianowicie: 
- bezrobocie z Zawidowie wynosi 4.98%,  
- tj. 176 bezrobotnych, w tym 100 kobiet,  
- 18 bezrobotnych pobiera zasiłek,  
- mieszkańców w wieku „produkcyjnym” jest 3534,  
- w powiecie bezrobocie wynosi 13.8 %.” 
 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie sprawozdanie 
Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 

Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -2/ - przyjęła ww. sprawozdanie. 

 



4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zawidów z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010r.  

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż sprawozdanie sporządzone przez Panią 
Kierownik Funduszy Pomocowych, Kontroli i Oświaty Monikę Grabowską-Stachowicz radni 
otrzymali w formie pisemnej i poprosił o zadawanie pytań. 
Pytań nie zadano. 
 

5. Sprawozdanie z realizacji Planu Odnowy Miejscowości. 
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż sprawozdanie również zostało sporządzone przez 
Panią Kierownik Funduszy Pomocowych, Kontroli i Oświaty Monikę Grabowską-Stachowicz 
i radni otrzymali je w formie pisemnej. 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o zadawanie pytań. 
Pytań nie zadano. 
 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

     a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  
          budżetu za  rok 2010: 
 
        - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta  
          Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  Zawidów za rok   
          2010,  
 

Przewodniczący A. Pilarski odczytał Uchwałę Nr I/98/2011 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Miejskiej Zawidów za 2010 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidów 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za 2010 rok. 
 

        -opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej  
          Zawidów za rok 2010, 

 
Przewodniczący A. Pilarski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania 
budżetu gminy miejskiej Zawidów za rok 2010. Komisja Rewizyjna po szczegółowym 
zapoznaniu się z przedłożonymi sprawozdaniami oraz opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 
postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Zawidowie z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 2010.  
 

- uchwała  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z    
   wykonania budżetu za rok 2010,  

 
Przewodniczący A. Pilarski wobec braku pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. 



Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 05 maja 2011r. w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 
2010. 

Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr VIII/33/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 

    b) udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa: 
 

             - wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta   
                 Zawidowa za  rok 2010, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 2010. 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu 
sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o tym sprawozdaniu oraz udzielenia informacji o stanie 
mienia za rok 2010 wnioskuje do Rady Miejskiej w Zawidowie o udzielenia Burmistrzowi 
Miasta Zawidowa absolutorium za rok 2010. 
 
 
             - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady               
                Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  
                Zawidowa za 2010 rok,  
 

Przewodniczący A. Pilarski oczytał uchwałę Nr I/127/2011 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Zawidów za 201 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił wydać pozytywną opinię o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Zawidów za rok 2010. 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że na Sali obecnych jest 
14 radnych. 
 
             - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa  
                 za  rok 2010, 
 
Przewodniczący A. Pilarski zacytował art. 18 ustawy o samorządzie gminnym: 
„Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu.” 
 



Przewodniczący A. Pilarski dodał, że absolutorium opiera się głównie na wykonaniu i ocenie 
wykonania budżetu za rok 2010. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował iż według art. 28a pkt 4 ustawy o samorządzie 
gminnym przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi, rada 
gminy zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią regionalnej izby 
obrachunkowej do tego wniosku oraz, że uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy 
podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. 
 
Przewodniczący A. Pilarski zacytował art. 271 ustawy o finansach publicznych: 

„Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu 
po zapoznaniu się z: 
 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
 2) sprawozdaniem finansowym; 
 3) opinią z badania sprawozdania finansowego,  
 4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, 
 5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 
 6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.” 
 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, że miniony rok można zaliczyć do udanych. 
„Zrealizowaliśmy kilka znaczących dla tego miasta i w aspekcie historycznym nie dających 
się zakwestionować inwestycji, a mianowicie: hala sportowa wraz z łącznikiem i izbami 
lekcyjnymi. 
Myślę, że tutaj, w szczególności zasługi leżą po stronie Burmistrza, który rzeczywiście swoją 
osobą dołożył dużych starań, aby ta inwestycja zakończyła się sukcesem i taki sukces 
odnieśliśmy, aczkolwiek jak wiadomo z Burmistrzem współpracują pracownicy Urzędu i na 
ich ręce również składam wyrazy szacunku i uznania. Kolejna inwestycja to modernizacja 
Ośrodka Kultury, która jest już zrealizowana. Pozyskane środki były niemałe. 
Dzięki staraniom Pana Burmistrza udało się w zakresie infrastruktury drogowej zrealizować 
modernizację na ulicy Lubelskiej” 
Przewodniczący A. Pilarski podziękował Burmistrzowi Miasta za trud i starania. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż konsekwencją wniosku Komisji Rewizyjnej jest 
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 
2010. 
Przewodniczący A. Pilarski odczytał projekt uchwały i wobec braku pytań poddał projekt pod 
głosowanie. 
 
Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 05 maja 2011r. w sprawie: 
uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za  rok 2010, 

Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -2/ - podjęła  uchwałę nr VIII/34/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

Przewodniczący A. Pilarski podziękował za podjęcie słusznej decyzji i pogratulował 
Burmistrzowi Miasta J. Sontowskiemu uzyskanego absolutorium. 
 



Burmistrz Miasta Józef Sontowski przekazał, iż był przygotowany na otrzymanie 
absolutorium większą ilością głosów „za” i nie rozumie dlaczego niektórzy radni się 
wstrzymali, lecz na tym polega demokracja. 
Burmistrz J. Sontowski oznajmił, iż Pan Przewodniczący celebrował to bardzo długo i napiął 
mu nerwy do ostatecznych granic możliwości. Był nawet taki moment, kiedy Przewodniczący 
zaczął chwalić sytuację i powiedział, że rok był trudny. 
Burmistrz oznajmił, iż myślał, że w tym momencie Pan Przewodniczący A. Pilarski wróci do 
dawnego stylu i powie, że Burmistrz Miasta jest trudny, do czego sam osobiście się przyznaje. 
Burmistrz J. Sontowski dodał, iż otrzymywał już lepsze absolutorium. Nie chodzi o 
rozliczenie matematyczne tego co Burmistrz dokonał, lecz chodzi także o samego Burmistrza. 
Nie odgrywa to żadnej roli poza obyczajową. Nie mniej jednak skoro już tak dobrze to 
wypadło i skoro usłyszał, aż tyle dobrych słów, których od Pana Przewodniczącego nie 
usłyszał przez ostatnie 9 lat, więc może i nadszedł czas, aby się zrewanżować i powiedzieć: 
„Panie Andrzeju, postaram się być trochę mniej trudny i przepraszam wszystkich Państwa za 
ten mój trudny charakter, a Pana Przewodniczącego za wielokrotnie niemiłe słowa, które nie 
musiały paść, bo niczemu nie służyły”. 
Przewodniczący A. Pilarski pogratulował Burmistrzowi Miasta J. Sontowskiemu w imieniu 
swoim i radnych. 
 
 

c) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011,  
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu 
komisji stałych.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie: 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011. 

Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr VIII/35/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
 

d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie    
    za rok 2010,  

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu 
komisji stałych.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie: 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 
2010. 

Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr VIII/36/2011, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 



Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady A. Pilarski o godzinie 18.00 
zamknął sesję. 

 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


