
Protokół nr II/2010 
z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 14 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie 15.00 otworzył 
obrady II 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: Teresa Brud, Grzegorz Drabko. 
 
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 I sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia  
    2010. 
2.  Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Zawidowa. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie 
   a) ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie, 
   b) powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 
   c) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010, 
   d) trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań       
       publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, 
   e) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zawidów z organizacjami            
       pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
      w 2011 roku, 
   f) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
  g)przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
4. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący A. Pilarski zwrócił się z zapytaniem, 
czy któryś z radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej 
wymienionym porządku obrad. 
 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad i 
przekazał głos Sekretarzowi Miasta Marcinowi Rogackiemu. 
 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad 
poprzez dodanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 
Zawidowa na rok 2010 jako podpunkt „f” w punkcie „3”oraz projektu uchwały w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego jako podpunkt „g” w punkcie „3”. 
 
 



Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-12, przeciw-1, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 
 
Sekretarz Miasta M. Rogacki wniósł o wprowadzenie zmian do porządku obrad,  
a mianowicie usunięcie punktu „4. Zapytania, wnioski i interpelacje”. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-12, przeciw-1, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż po zmianie porządek obrad przedstawia 
się następująco: 
 
1. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia  
    2010. 
2.  Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Zawidowa. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie 
   a) ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie, 
   b) powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 
   c) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010, 
   d) trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań       
       publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, 
   e) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zawidów z organizacjami            
       pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
      w 2011 roku, 
   f) wprowadzenie zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010, 
  g) zaciągnięcie kredytu długoterminowego, 
  h) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa, 
  i) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
  
 
1. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 grudnia  
    2010. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr I z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 1 grudnia 2010. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie 
projekt protokołu nr I z sesji Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2010r. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. protokół. 
 



O godzinie 15.10 do posiedzenia dołączył radny Adam Żuk.  
Tym samym udział w posiedzeniu brało  14 radnych. 
 
2.  Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Zawidowa. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej 
Panią Annę Kozłowską o wręczenie Burmistrzowi Miasta Józefowi Sontowskiemu 
zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta. 
 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski złożył ślubowanie poprzez odczytanie roty 
ślubowania. Zakończył słowami: „ŚLUBUJĘ, TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski wygłosił mowę: 
„Panie Przewodniczący Rady, Panie radne i Panowie radni, szanowni goście i 
mieszkańcy. 
Po raz pierwszy jako Burmistrz Miasta, a po raz czwarty jako samorządowiec w 
powiecie zgorzeleckim złożyłem uroczyste ślubowanie, że dochowam wierności prawu, 
a Urząd sprawował będę dla dobra i pomyślności mieszkańców. 
Wynik wyborów Burmistrza rozsądną decyzją mieszkańców potwierdził, że danego 
słowa dotrzymuje. Tylko jednemu kandydatowi na burmistrza w skali całego kraju, 
udało się przekonać mieszkańców do wszystkich kandydatów jakich zaproponował do 
Rady.  
Z proponowanego przeze mnie zespołu, do Rady weszło 6 kandydatów, w tym radni 
Konrad Tkaczyk i Piotr Kosewicz ze zdecydowanie największą ilością głosów. 
Na tym stwierdzeniu kończę odniesienie do pozostałych czterech Komitetów 
Wyborczych, jako, że nie ma w Zawidowie takiej tradycji, aby poszczególne komitety 
różniły się od siebie w swoich programach w jakikolwiek sposób.  
Wszystkich Państwa radnych i każdego z osobna zapraszam do owocnej współpracy, 
którą oby cechowała pasja, doskonałość i samozaparcie w działaniu dla wspólnego 
dobra naszej małej ojczyzny. Abyście realizowali to, co obiecaliście, a mnie pozwolili 
brać w tym czynny udział, abym też mógł realizować swoją wizję, na którą mam 
przyzwolenie moich pracodawców, a są nimi nasi wyborcy. 
Szanowni Państwo, chciałbym podziękować Radzie, która zakończyła swoją 
działalność. Myślę, że ci z państwa, którzy z poprzedniego składu weszli do Rady 
przekażą tym, którzy z działalnością Rady spotykają się po raz pierwszy tylko to co 
było najlepsze. 
Szczególne podziękowania kieruję do Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji 
Pana Roberta Drabko, a Przewodniczącemu Rady obecnej kadencji, życzę aby mądrze 
przewodniczył 14-stoma indywidualnościami. Jako pedagog Przewodniczący wie,  
że chodzi o to, aby mieć ludzi najlepszych, a nie tylko lepszych od innych. 
Dziękuję Państwu za uwagę”. 
 
Burmistrz Miasta J. Sontowski oświadczył, iż chciałby przedstawić Zarządzenie  
nr 100/2010 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 14.12.2010 r. w sprawie powołania 
Pana Roberta Łężnego na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Zawidowa. 
 



Burmistrz Miasta oznajmił, iż z dniem 14.12.2010 r. powołuje Pana Robert Łężnego 
na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Zawidowa.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oświadczył, iż korzystając z okazji obecności  
Ks. Jacka Krasonia postanowiono, aby podzielić się opłatkiem. 
 

Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Józefa Robotnika Ks. Jacek Krasoń zabierając 
głos wyrecytował wiersz Cypriana Kamila Norwida: 

Wiesz, kto jest wielkim? - posłuchaj mię chwilę, 
Nauczę ciebie 

Poznawać wielkość nie tylko w mogile, 
W dziejach lub w niebie. 

Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy 
Pochylić czoła, 

Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy 
Zwyciężył zgoła! 

Niższym się stawszy, on Zawiść poniża, 
A Zawiść w czwały 

Leci i czepia mu znamiona krzyża, 
Wołając: "Mały!" 

 
 
Ks. Jacek Krasoń powiedział: 
„Kochani. 
Chleb ten jest symbolem wspólnego dobra i  budowania tego, co jest najważniejsze 
oraz zapominania o sobie i o własnej wielkości. 
Wielkość osiągniemy w Królestwie Bożym, nagrodę otrzymamy od Boga, ale już dziś tą 
nagrodą jest wspólny chleb. 
Życzę Wam, żeby wasza wspólna działalność, wasze wspólne dzielenie chleba naszego 
powszedniego, na naszej zawidowskiej ziemi odbywało się z wewnętrznym 
nastawieniem na odpowiedzialność na wspólne dobro.  
Pomińcie wszelkiego rodzaju myślenie o własnej wielkości, o osiągnięciu duchowych 
czy materialnych korzyści, a na pewno Pan Bóg Was za to wszystko wynagrodzi”. 
 
Następnie przystąpiono do składania sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem. 
 
Przewodniczący A. Pilarski serdecznie podziękował za tą miłą chwilę i za złożenie 
sobie życzeń, wraz z tym przekazał życzenia świąteczne dla wszystkich obecnych. 
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie 
   a) ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie, 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski poprosił radnych o zgłaszanie propozycji 
co do wyboru Komisji Stałych. 



 
Radni kolejno zadeklarowali w jakiej komisji chcieliby pracować. 
 
Teresa Brud – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
Grzegorz Drabko – Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, 
Piotr Kosewicz – Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, 
Teresa Kozińska – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
Wiesława Marszał – Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, 
Włodzimierz Michalkiewicz – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, 
Gabriela Micińska – Komisja Budżetu i Finansów, 
Małgorzata Niedźwiecka – Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, 
Andrzej Pilarski  – Komisja Budżetu i Finansów, 
Bożena Szczygielska – Komisja Budżetu i Finansów, 
Maria Szkwarek – Komisja Budżetu i Finansów, 
Konrad Tkaczyk – Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, 
Dominik Tracz – Komisja Budżetu i Finansów, 
Jarosław Zajdel – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
Adam Żuk  – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010r. w 
sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie . 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się -0/ - podjęła  uchwałę nr II/3/2010, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
 
   b) powołanie i ustalenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Radna B. Szczygielska zgłosiła radną T. Brud na członka Komisji Rewizyjnej, która 
wyraziła zgodę. 
Radny P. Kosewicz zgłosił radną M. Szkwarek na członka Komisji Rewizyjnej, która 
nie wyraziła zgody. 
Radna M. Szkwarek zgłosiła radna M. Niedźwiecką na członka Komisji Rewizyjnej, 
która wyraziła zgodę. 
Radna G. Micińska zgłosiła radną T. Kozińską na członka Komisji Rewizyjnej, która 
wyraziła zgodę. 
 
Przewodniczący A. Pilarski zamknął listę kandydatów. 
 



 
Ustalono, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 
Teresa Brud 
Teresa Kozińska 
Małgorzata Niedźwiecka 
 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010r. w 
sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się -0/ - podjęła  uchwałę nr II/4/2010, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
c) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010, 
 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon przekazała, iż jest to kolejna z uchwał w zakresie 
wykonywania budżetu za rok 2010. 
Zwiększane są dochody o kwotę 13.339 zł, natomiast zmniejszane są o 4.020 zł. 
W uzasadnieniu jest odniesienie do poszczególnych działów. 
W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększone są dochody o 5.534, w tym 5.000 zł 
 to dochody od osób korzystających z pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. 
Młynarskiej i 534 zł jako odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane mieszkanie 
przy ulicy Zgorzeleckiej 11. 
Zwiększone są dochody w Urzędzie Miejskim o kwotę 7.280 zł, w tym 5.000 zł  
to środki prewencyjne PZU i 2.280 zł jako odszkodowanie od ubezpieczyciela za 
zalane pomieszczenie budynku Urzędu Miejskiego. 
Jeżeli chodzi o oświatę to zmniejszono dochody o kwotę 4.020 zł i są to planowane 
dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym. 
W dziale pomoc społeczna uzyskane dodatkowe dochody wynoszą 505 zł i jest  
to darowizna od Rady Sołeckiej Kwietno Gmina Malczyce z przeznaczeniem na 
pomoc osobom dotkniętym powodzią na terenie gminy Zawidów. 
 
Skarbnik Miasta K. Bilmon oświadczyła, że jeśli chodzi o wydatki, to zmniejszone  
są o 65.420 zł, natomiast zwiększone są o 24.739 zł. 
W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 5.534zł. 
W dziale administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę 11.420 zł 
przeznaczając wydatki na sfinansowanie odsetek od otwartej linii kredytowej w 
rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 6.650 zł, na dofinansowanie 
dodatków mieszkaniowych w wysokości 4.000 zł i na dofinansowanie wypłaty 
pomocy materialnej dla uczniów w wys. 770 zł. 



Zwiększono wydatki w Urzędzie Miejskim o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem  
na uruchomienie Systemu Samorządowego Informatora SMS. 
Zwiększa się planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie o kwotę 4.000 zł  
na zakup materiałów w Przedszkolu Publicznym. 
W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki o kwotę 
50.000 zł planowane na usuwanie skutków sierpniowej powodzi tj. przebudowa sieci 
kanalizacji deszczowej od ul. Lubańskiej do ul. Wierzbowej( zadanie przesunięto na 
rok 2011), a powstałą nadwyżkę w wysokości 50.000 zł przeznaczyć na zwiększoną 
spłatę raty zaciągniętego kredytu na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół w Zawidowie. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 
Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010r. w 
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się -0/ - podjęła  uchwałę nr II/5/2010, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
   d) trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań       
       publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, 
   e) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zawidów z organizacjami            
       pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
      w 2011 roku, 
 
Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Oświaty Pani Monika Grabowska – 
Stachowicz  przekazała, że projekty uchwał są konsekwencją uchwał podjętych w dniu 
14 września 2010r.  
Jeśli chodzi o uchwalenie tych uchwał, to radni otrzymali wyniki konsultacji projektu, 
a także w załączeniu protokół w celu zapoznania się. 
Pani Monika Grabowska – Stachowicz poprosiła o zadawanie pytań do ww. projektów 
uchwał. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekty uchwał pod 
głosowanie. 
 
Uchwała nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010r. w 
sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań      
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się -0/ - podjęła  uchwałę nr II/6/2010, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 



Uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010r. w 
sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zawidów z organizacjami            
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego         
 w 2011 roku. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się -0/ - podjęła  uchwałę nr II/7/2010, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
   f) wprowadzenie zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010, 
 
Skarbnik Miasta oznajmiła, że jak wiadomo realizowane jest duże zadanie dotyczące 
budowy sali sportowej. 
Planowany koszt inwestycji to 5.600.000 zł, z tego środki z EWT Polska – Saksonia 
wynoszą około 3.600.000 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki wynoszą 
1.036.000 zł oraz środki własne zaciągnięte w postaci kredytu. 
Złożone zostały świadectwa płatności, gdzie uzyskano środki 19 lipca w wysokości 
222.000 zł, 19 października z drugiego świadectwa płatności gmina otrzymała 508.000 
zł. 22 września zostało złożone trzecie świadectwo płatności, gdzie gmina otrzymała 
zapewnienie, że do końca roku uzyska środki na to zadanie. 
Gmina powinna do końca roku otrzymać do budżetu 931.870 zł. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon oznajmiła, iż została poinformowana, że 15 grudnia będzie 
akceptacja o wypłacie środków. Z tą informacją Zastępca Burmistrza udał się do 
banku w Dreźnie i otrzymał wiadomość, że na rok 2010 wyczerpały się limity. 
Środki mają zostać przekazane 15 stycznia 2011. 
Skarbnik Miasta poinformowała, iż w związku z tym, że miasto zapłaciło z własnych 
pieniędzy został przygotowany projekt uchwały zmniejszający dochody jako środki 
uzyskane z innych źródeł, wprowadzając w to miejsce kredyt zaciągnięty na rynku 
krajowym, który ma zostać spłacony do 31 stycznia 2011. 
 
Radna Gabriela Micińska zauważyła, iż Statut mówi, o tym, że radni mają 5 dni na 
zapoznanie się z materiałami, natomiast ww. projekt uchwały radni otrzymali 
bezpośrednio przed sesją. 
Radna dodała, że osobiście nie chciałaby być stawiana przed taką sytuacją, gdzie nie 
zna projektu i musi nad nim zagłosować. 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski oznajmił, iż wszystkie procedury zostały 
zachowane, a co do tej sytuacji to pracownicy Urzędu dowiedzieli się o niej dopiero 
 w dniu wczorajszym. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon dodała, że kredyt będzie zaciągany tylko na miesiąc. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jaki będzie koszt obsługi kredytu. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon odpowiedziała, że przewiduje nie więcej niż  15.000 zł. 
Skarbnik Miasta dodała, że konsekwencją uchwały ustalającej deficyt jest zaciągnięcie 
kredytu. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, czy są jakieś płatności do 
uregulowania. 



Skarbnik Miasta odpowiedziała, że w dniu jutrzejszym trzeba zapłacić 500.000 zł za 
faktury. 
Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy na przyszłość, kiedy realizowane będą kolejne 
inwestycje nie byłoby bezpieczniej planować zakończenie tych inwestycji na okres 
wcześniejszy niż koniec roku, ponieważ jak wiadomo w tym okresie budżety się 
kończą i nie ma pieniędzy. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon odpowiedziała, że zależy to od specyfikacji przetargowej, 
od możliwości finansowych i zabezpieczenia środków. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 
Uchwała nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010r. 
 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, 
wstrzymujących się -2/ - podjęła  uchwałę nr II/8/2010, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
  g) zaciągnięcie kredytu długoterminowego, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, że Pani Kazimiera Bilmon omówiła 
projekt uchwały w poprzednim punkcie i poprosił o zadawanie pytań. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
 
Uchwała nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010r. 
 w sprawie: zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, 
wstrzymujących się -2/ - podjęła  uchwałę nr II/9/2010, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił 15 minut przerwy. 
 
  h) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa, 

Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, że Komisje Stałe ukonstytuowały się 
w czasie przerwy i wypracowały stanowiska w sprawie uchwał. 

Przewodniczący A. Pilarski poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu 
uchwały. 

Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji.  
 
 



Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Uchwała nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010r. 
 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących się -0/ - podjęła  uchwałę nr II/10/2010, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
  i) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
 

Przewodniczący A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji.  
 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wniosła poprawkę w § 1 projektu 
uchwały, a mianowicie zmianę wysokości dodatku specjalnego z 20% na 30%. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał poprawkę pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-7, przeciw-6, 
wstrzymujących się -1/ - podjęła poprawkę do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010r. 
 w sprawie: przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-7, przeciw-6, 
wstrzymujących się -1/ - podjęła  uchwałę nr II/11/2010, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady A. Pilarski o godzinie 
17.00 zamknął sesję. 
 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


