
Protokół nr III/2010 
z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie 16.00 otworzył obrady   
III sesji i po przywitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w sesji 
uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał – listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 
protokołu. 
W komisji wniosków pracowali: 
Radni: Piotr Kosewicz, Teresa Kozińska. 
 
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 II sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010. 
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności od początku obecnej kadencji.  
4. Podjęcie uchwał w sprawie 
   a) budżetu miasta Zawidowa na rok 2011, 
       -  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 
       - odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów, 
       -  przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w  sprawie opinii Komisji,  
       - dyskusja nad wnioskami, 
       - głosowanie wniosków,  
       - głosowanie nad uchwałą. 
   b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów 
       - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie  
      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów. 
  c) wyłonienia dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Zawidowie do Zgromadzenia  
      Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 
6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
7. Sprawy różne. 
 
 

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący A. Pilarski zwrócił się z zapytaniem, 
czy ktoś spośród obecnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej 
wymienionym porządku obrad. 
 
O godzinie 16.05 do posiedzenia dołączyła radna Teresa Brud. 
Tym samym w posiedzeniu brało udział 14 radnych. 
 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad 
poprzez dodanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej  
w Zawidowie z dnia 24 września 2009 roku Nr XXXIX/192/2009 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa.         



Sekretarz Miasta wyjaśnił, że zmiana spowodowana jest zmianą ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych i dotyczy tylko zmiany wyrazów w zapisie uchwały, a mianowicie w § 1 
pkt 2 lit. d  ze słowa „z zajętych” na „ związanych z”. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za - 13, przeciw - 0, 
wstrzymujących się - 1, przyjęła ww. wniosek. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż po zmianie porządek obrad przedstawia 
się następująco: 
 
1. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010r. 
2.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności od początku obecnej kadencji  
4. Podjęcie uchwał w sprawie 
   a) budżetu miasta Zawidowa na rok 2011, 
       -  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 
       - odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów, 
       -  przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta sprawie opinii Komisji,  
       - dyskusja nad wnioskami, 
       - głosowanie wniosków,  
       - głosowanie nad uchwałą 
   b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów 
       - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie  
        Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów. 
   c) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 września 2009 roku  
       Nr XXXIX/192/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości        
       na obszarze miasta Zawidowa.         
  d) wyłonienia dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Zawidowie do Zgromadzenia Związku  
      Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 
5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
6. Sprawy różne. 
 
1. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010r. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr II z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 14 grudnia 2010 r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie 
projekt protokołu nr II z sesji Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2010r. 
 
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. 
 
O godzinie 16.12 do posiedzenia dołączyła radna Teresa Kozińska. 
Tym samym w posiedzeniu brało udział 15 radnych. 



 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował o pismach wpływających do Biura Rady 
Miejskiej: 
- pismo do wiadomości od Pana A. Puzyrko dotyczące prośby o wyrażenie zgody na  
    rozłożenie na raty spłaty należności za działkę budowlaną, 
- pismo Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej dotyczące prośby o wyznaczenie dwóch  
    przedstawicieli Rady Miejskiej w Zawidowie do ww. związku. 
- pismo Stowarzyszenia Miłośników Zawidowa dotyczące prośby o nadanie tytułu  
     Honorowych Obywateli Miasta Zawidów Panu Władysławowi Margas i Pani Mariannie  
     Margas. 
 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności od początku obecnej kadencji.  
 
Burmistrz Miasta Zawidowa Józef Sontowski oznajmił, że w dniu 15 grudnia Czesi ogłosili 
stan klęski żywiołowej w kraju. W Zawidowie w tym czasie walczono z nadmiernymi 
opadami śniegu. 
W tym dniu Burmistrz Miasta załatwiał sprawy w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim 
dotyczące dokumentów na kwotę 150.000 zł, z którymi ww. urzędy zalegają. 
16 grudnia odbyło się końcowe posiedzenie Euroregionu Nysa, w którym Burmistrz Miasta 
 J. Sontowski uczestniczył jako członek zarządu. 
Dużym wydarzeniem było podpisanie umowy z SISMS, które dotyczą e-komunikatów dla 
zarejestrowanych mieszkańców miasta. 
17 stycznia najważniejszym wydarzeniem dla Gminy Zawidów było zweryfikowanie przez 
Urząd Wojewódzki 900.000 zł., jako zwrot poniesionych środków na budowę sali. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski dodał, że udzielił również wywiadu Panu Januszowi Pawulowi 
do Gazety Wojewódzkiej. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski poinformował, iż następnego dnia udał się na urlop 
wypoczynkowy. 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czy wywiad do gazety zostanie opłacony z promocji 
miasta , czy jest to darmowy wywiad. 
Burmistrz Miasta oznajmił, iż otrzymał telefon z propozycją udzielenia wywiadu i tegoż 
wywiadu udzielił, natomiast o żadnej zapłacie nie było mowy. 
 
Wobec braku pytań  Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie Sprawozdanie 
Burmistrza Miasta Zawidowa. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 2, przyjęła ww. sprawozdanie. 
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie 
   a) budżetu miasta Zawidowa na rok 2011, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał projekt uchwały budżetowej na rok 2011, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
-  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał opinię budżetową Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Rachunkowej we Wrocławiu, która stanowi załącznik do niniejszego 



protokołu.  
 
       - odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów, 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożena Szczygielska oznajmiła, iż opinia 
Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje pod względem formalno-prawnym 
przedstawiony projekt budżetu miasta Zawidowa na rok 2011. 
Do Komisji Budżetu i Finansów wpłynęły następujące wnioski: 
1. Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o treści- 
„Komisja wnioskuje o dokonanie zmian w wydatkach do projektu uchwały budżetowej na rok 
2011 w następujący sposób: 
Zmniejszenia: 
Dział 750 Administracja publiczna 
Rozdział 750/75 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. § 4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia – 2.000 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych – 7.000 zł. 
Rozdział 750/95 Pozostała działalność. § 4430 Różne opłaty i składki 949 zł. 
Razem – 9.949 zł. 
Zwiększenia:  
Dział 600 Transport i łączność. 
Rozdział 600/16 Drogi publiczne gminne. § 4270 Zakup usług remontowych – 9.949 zł. 
 
Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na: 

1. Odtworzenie chodnika po lewej stronie ulicy Dworcowej w kierunku dworca PKP. 
2. Poszerzenie poboczy na ulicy Wilczej w kierunku ulicy Szybów. 

 
Drugi wniosek złożony przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu o treści: 
„Komisja projekt budżetu na rok 2011 przyjmuje bez zmian”. 
 
Po zapoznaniu się z przedstawionymi wnioskami przez Komisje Rady Miejskiej, Komisja 
Budżetu i Finansów wnosi do projektu budżetu na rok 2011 następujące zmiany: 
 
Zmniejszenia: 
Dział 750 Administracja publiczna. 
Rozdział 750/75 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10.000zł. 
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. 
Rozdział 921/09 Domy i Ośrodki Kultury. § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury – 15.000 zł. 
Zwiększenia: 
Dział 600 Transport i łączność. 
Rozdział 600/16 Drogi publiczne gminne. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł.  
§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 9.000 zł. 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
Rozdział 900/15 Oświetlenie ulic, placów i dróg. § 4300 Zakup usług pozostałych – 10.000 zł 
 
Zwiększenia dotyczą następujących wydatków: 

1. Kwotę 6.000 zł przeznaczyć na dofinansowanie zakupu materiałów związanych z 
remontami dróg. Ogółem wydatki na ten cel to kwota 10.000 zł. 

2. Kwotę 9.000 zł przeznaczyć na opracowanie wstępnych kosztorysów zadań 
zgłoszonych przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 



3. Kwotę 10.000 zł przeznaczyć na realizację zadań zgłoszonych do budżetu na rok 2011 
w pozycji 14 pod nazwą „Oświetlenie ulicy Wilczej i ulicy Budowlanych tj. montaż 3 
punktów świetlnych ulica Wilcza oraz wymiana 3 punktów świetlnych ulica 
Budowlanych”. 

 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożena Szczygielska podziękowała Pani 
Skarbnik Miasta K. Bilmon za przygotowanie projektu budżetu oraz komisjom za współpracę. 
 
       -  przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w  sprawie opinii Komisji,  
 
Burmistrz Miasta J. Sontowski poinformował, że przyjmuje do wiadomości opinię Komisji i 
nie wnosi w związku z tym żadnych uwag. 
 
       - dyskusja nad wnioskami, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski otworzył dyskusję. 
Pytań nie zadano. 
 
       - głosowanie wniosków,  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski zaakceptowane przez Komisję Budżetu i 
Finansów: 
 
Zmniejszenia: 
Dział 750 Administracja publiczna. 
Rozdział 750/75 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10.000zł. 
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. 
Rozdział 921/09 Domy i Ośrodki Kultury. § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury – 15.000 zł. 
Zwiększenia: 
Dział 600 Transport i łączność. 
Rozdział 600/16 Drogi publiczne gminne. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł.  
§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 9.000 zł. 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
Rozdział 900/15 Oświetlenie ulic, placów i dróg. § 4300 Zakup usług pozostałych – 10.000 zł 
 
Zwiększenia dotyczą następujących wydatków: 

1. Kwotę 6.000 zł przeznaczyć na dofinansowanie materiałów związanych z remontami 
dróg. Ogółem wydatki na ten cel to kwota 10.000 zł. 

2. Kwotę 9.000 zł przeznaczyć na opracowanie wstępnych kosztorysów zadań zleconych 
przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

3. Kwotę 10.000 zł przeznaczyć na realizację zadań zgłoszonych do budżetu na rok 2011 
w pozycji 14 pod nazwą „Oświetlenie ulicy Wilczej i ulicy Budowlanych tj. montaż 3 
punktów świetlnych ulica Wilcza i wymiana 3 punktów świetlnych ulica 
Budowlanych”. 

 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie ww. wymienioną poprawkę do 
projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2011. 
 



Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 2, przyjęła ww. poprawkę 
 
 
 
       - głosowanie nad uchwałą, 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały z poprawką pod 
głosowanie. 
 
Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie:  
budżetu miasta Zawidowa na rok 2011. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła uchwałę nr III/12/2010, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
   b) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów 
       
        - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie  
          wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał opinię  Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Rachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały w spawie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Zawidów, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon przekazała, iż w związku ze zmianą kwoty budżetu na rok 
2011 wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawidów zostanie dostosowana do uchwały 
budżetowej. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie:  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr III/13/2010, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
   c) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 września 2009 roku  
       Nr XXXIX/192/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości        
       na obszarze miasta Zawidowa.         
 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony przez 
Sekretarza Miasta M. Rogackiego przy zmianie porządku obrad. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 



Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: 
zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 września 2009 roku  
Nr XXXIX/192/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości        
na obszarze miasta Zawidowa.          
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr III/14/2010, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
  c) wyłonienia dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Zawidowie do Zgromadzenia  
      Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zaproponował radnego Konrada Tkaczyka jako 
przedstawiciela do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 
Radny Konrad Tkaczyk wyraził zgodę. 
 
Radna Maria Szkwarek zaproponowała radną Bożenę Szczygielską jako przedstawicielkę do 
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 
Radna Bożena Szczygielska wyraziła zgodę. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: 
wyłonienia dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Zawidowie do Zgromadzenia Związku 
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr III/15/2010, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
5. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Gabriela Micińska poinformowała, iż w obecnym tygodniu przy ulicy Kopernika 
doszło do kolizji drogowej spowodowanej przez zwężenie ulicy spowodowane zaspami na 
poboczach ulicy. 
Radna dodała, że z tego co jej wiadomo poszkodowany będzie starał się o odszkodowanie z 
Urzędu Miejskiego. 
Radna G. Micińska zauważyła, że na drodze samochody nie mają możliwości mijania się, 
ponieważ śnieg spychany jest na pobocza, co się wiąże z tym, że jezdnia jest za wąska. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy Burmistrz uważa, że zapłata za wykonanie usługi 
przez firmę, czyli odśnieżanie jest dobrze uzasadniona i czy firma będzie miała zapłaconą 
kwotę, jaka została ujęta w przetargu. 
Radna dodała, że jak wiadomo firma z Łagowa ma podpisaną umowę do końca grudnia i czy 
w związku z tym znalazł się jakiś inny wykonawca, który zająłby się odśnieżaniem miasta od 
stycznia 2011 r.  
Zastępca Burmistrza R. Łężny zadał pytanie skierowane do Pani Skarbnik K. Bilmon, ile  
miasto posiada środków na odśnieżanie. 



Skarbnik Miasta K. Bilmon odpowiedziała, że na miesiąc listopad i grudzień przeznaczone 
było 27.000 zł na ulice i chodniki. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny wyjaśnił, że jednokrotne przejechanie ulicami wynosi około 7 
godzin. Sypiąc tylko skrzyżowania trzeba wysypać około 5 ton pasku z solą, co kosztuje 
około 1.500 – 2.000 zł. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny oznajmił, że jeśli takim sposobem odśnieżane byłyby 
wszystkie ulice, to pieniędzy nie byłoby już na początku grudnia. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, na czym polega zakres rzeczowy i czego dotyczą trzy 
kategorie wymienione w tym zakresie. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że zakres rzeczowy był przygotowywany na 
początku zimy i nie spodziewano się tak dużych opadów śniegu. 
 Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że firma odśnieża ulice w taki sposób, aby były one 
przejezdne. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie do mecenas Violetty Lemek, czy osoba fizyczna biorąca 
udział w kolizji drogowej może zwrócić się do Urzędu Miejskiego o odszkodowanie. 
Mecenas Violetta Lemek odpowiedziała, że osoba fizyczna może zwrócić się do zarządcy 
danego placu lub drogi i szkodę trzeba udowodnić. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy miasto ubezpieczone jest od takich sytuacji. 
Mecenas V. Lemek oznajmiła, iż nie zna polisy. 
Skarbnik Miasta poinformowała, że miasto jest ubezpieczone lecz nie potrafi na chwilę 
obecną określić czy tego typu zdarzenia są określone w polisie. 
 
Burmistrz Miasta J. Sontowski przekazał, że mieszkańcy  są zobowiązani do odśnieżania 
chodników przed swoją posesją. Wiele mieszkańców przerzuca śnieg z chodników i 
podwórek na jezdnie i w tej sytuacji pług jeździ na darmo. 
 
Radna G. Micińska oznajmiła, że warto byłoby nagłośnić ten temat i dotrzeć do 
mieszkańców. 
Radna zaproponowała, aby ogłosić informację w gazecie zawidowskiej. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy miasto znalazło nowego wykonawcę do odśnieżania 
na nowy rok. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że nie pojawił się żaden nowy wykonawca, a 
obecna firma z powodzeniem poradzi sobie z odśnieżaniem. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jak wyglądają prace na sali sportowej i kiedy odbędzie się 
otwarcie. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że nie wiadomo kiedy będzie otwarcie. 
Na chwilę obecną firmy nie ma już na sali i wszystko jest posprzątane oraz zamknięte.  
W dniu 17 stycznia ma się odbyć sprawdzenie stanu sali. Pozostaje kwestia inspektoratu 
budowlanego i będzie możliwy odbiór sali. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy prace remontowe w Domu Kultury przebiegają 
zgodnie z założeniami. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że jak wiadomo jest to remont i pojawiają się 
pewne „niespodzianki”. Wszystko jest na etapie uzgadniania z wykonawcami wszystkich 
kwestii związanych z remontem. 



 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zgłosił wniosek o treści: 
Przedstawić Radzie Miejskiej zestawienie wydatków na promocję miasta w 2010 roku. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał ww. wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-10, przeciw-0, wstrzymujących 
się -5/ - przyjęła ww. wniosek. 
 

6. Sprawy różne. 
 

Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, że do dnia 30 grudnia 2010 r. powinny wpłynąć do 
Biura Rady Miejskiej oświadczenia majątkowe radnych wg stanu na dzień 1 grudnia 2010 r. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż oczekuje na propozycje odnośnie planu pracy 
Rady Miejskiej na rok 2011. 
 
Radna G. Micińska oznajmiła, że w budżecie na rok 2011 zabrakło zadań inwestycyjnych 
dotyczących budowy nowych dróg i remontów starych dróg i chodników. 
Radna G. Micińska zauważyła, że Burmistrz Miasta w ulotce wyborczej zaznaczył, że 
kadencja 2010-2014 będzie czasem inwestycji drogowych. 
 
Burmistrz Miasta J. Sontowski poinformował, że w ulotce wyborczej mowa była o krajowym 
programie na lata 2011 – 2017, z którego będzie korzystał. Program zostanie dopiero 
ogłoszony. 
 
Zastępca Burmistrza R. Łężny przekazał, że na chwilę obecną budżet jest uchwalony m.in. w 
celu zakończenia inwestycji, które są rozpoczęte. W późniejszym czasie można będzie 
planować kolejne inwestycje. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady A. Pilarski o godzinie 18.00 
zamknął sesję. 
 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 
 


