
Protokół nr XXIV/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 24 maja 2012 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 16.00 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 13 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XXIV Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali radni:                  
Wiesława Marszał 
Włodzimierz Michalkiewicz. 
 
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 XXI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
4 kwietnia 2012 r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie:  
     a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  
          budżetu za  rok 2011: 
        - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza  
          Miasta Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
          Zawidów za rok  2011, 
        -opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej  
          Zawidów za rok 2011, 

  - uchwała  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  
    sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011, 

    b) udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa: 
              - wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta   
                Zawidowa za  rok 2011, 
              - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  
                Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  
                Miasta Zawidowa za rok 2011 
              - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa  
                za  rok 2011, 
         c)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury  
             w Zawidowie za rok 2011, 
         d) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012,  
         e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
      4. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      5. Sprawy różne. 
 
Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski zwrócił się  
z zapytaniem, czy radni bądź Burmistrz wnoszą o dokonanie zmian w wyżej wymienionym 
porządku obrad. 



Wniosków nie złożono. 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
4 kwietnia 2012 r.  

 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr XXI z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2012r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu nr XXI z sesji Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2012r. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. protokół. 
 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż pełni dyżury w każdą środę w godzinach 
od 16.00 do 17.00 w Biurze Rady Miejskiej.  
 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  
     a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za   
         rok 2011: 

 
             - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Pilarski odczytał opinię składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidów sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2011, która jest pozytywna.  
 

        -opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów  
         za rok 2011, 

 
Przewodniczący A. Pilarski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Zawidowie, która jest pozytywna. 
 

  - uchwała  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
    z wykonania budżetu za rok 2011. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał istotne fragmenty sprawozdania podsumowujące 
rok 2011: 
Dział 600 Transport i łączność: 
Planowane wydatki w wysokości 681.739,00 zł zostały zrealizowane w 98% planu rocznego.  
Najistotniejszymi inwestycjami były remonty nawierzchni ulic na terenie miasta (usuwanie 
skutków powodzi) na kwotę 275.809,38 zł. 
Wydatki inwestycyjne w wysokości 340.928,29 zł to wydatki związane z odbudowa mostu na 
ul. Ostróżno, z czego 329.640,00 zł to dotacja z budżetu państwa, a 11.288,29 to środki 
własne budżetu miasta.  
Dział 801 Oświata i wychowanie: 
Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 4.580.091,37 zł, co stanowi 99% planu 
rocznego. 



W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 180.866.01 zł sfinansowano budowę 
szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. 
Zadanie realizowane było w latach 2010-2011. Ogółem poniesione wydatki z tego tytułu to 
188.842,00 zł. 
Źródła finansowania: 
-63.850,00 zł dotacja z budżetu państwa,  
-124.992,00 zł środki budżetu miasta w tym 115.841,00 zł kredyt, 9.151,00 zł środki własne.  
W przedszkolu publicznym  wydatki zostały zrealizowane w 100% planu rocznego tj. 
1.086.163,42 zł. 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.178.659,00 zostały zrealizowane w 98% 
planu rocznego tj. 1.152.356,41 zł. 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 751.236,72 zł, w tym: 
-551.214,00 zł to wydatki związane z remontem kanału deszczowego ul. Lubańska . 
Ogółem poniesione koszty to 569.514,00 zł. 
-200.022,72 zł to wydatki związane z odbudową przepustu ul. Kolejowa. 
 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport. 
Realizacja planu rocznego w tym dziale wynosi 100% planu rocznego tj. 1.380.409,96 zł,  
z tego najważniejszymi wydatkami było: 
- 97.193,92 zł to wydatki związane z organizacją 10 imprez towarzyszących budowie Sali  
   Sportowej przy Zespole Szkół,  
- 68.600,00 zł przekazano jako dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie  
   upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. 
Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.213.644,06 zł w tym: 
- 922.474,86 zł to wydatki związane z realizacją inwestycji pnz „Poznawanie się i wzajemne  
   zrozumienie poprzez spotkania mieszkańców miast przygranicznych” - Budowa  
    i modernizacja obiektów edukacyjnych w Zespole Szkół w Zawidowie (budowa hali   
   sportowej). 
Ogółem koszty zadania wyniosły 5.655.826,47 zł, w tym: 
- część inwestycyjna 5.505.418,25 zł,  
- mikroprojekty 150.408,22 zł.  
 
O godzinie 16.28 do posiedzenia dołączyła radna Teresa Brud, powiększając tym samych 
liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 14 radnych. 
 
Inne wydatki inwestycyjne to m.in.: 
- 291.169,20 i są to wydatki związane z realizacją zadania pnz „Poprawa infrastruktury  
    obiektów sportowych na terenie miasta” tj. boisko szkolne i stadion miejski.  
Na dzień 31 grudnia 2011 r. gmina posiada zobowiązania w wysokości 5.503.827,00 zł,  
w tym: 
- pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we   
   Wrocławiu-313.200,00 zł,  
Kredyt na rynku krajowym -5.190.627,00 zł. 
Przewodniczący A. stwierdził, iż w roku 2011 gminie udało się zakończyć szereg inwestycji, 
do których zaciąganie kredytów było nieuniknione. 
 
O godzinie 16.33 posiedzenie opuściła radna Wiesława Marszał, pomniejszając tym samym 
liczbę radnych biorących udział w posiedzeniu do 13 radnych. 



 
 Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXIV/109/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 maja 2012 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu za rok 2011. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXIV/109/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

    b) udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa: 
 
              - wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta   
                Zawidowa za  rok 2011, 
 
Przewodniczący A. Pilarski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 2011. 
 
              - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  
                 Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  
                 Zawidowa za rok 2011. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał opinię składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 2011, która jest pozytywna.  
 
              - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za   
                 rok 2011. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXIV/110/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 maja 2012 r.  
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za  rok 2011. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -2/ - podjęła uchwałę nr XXIV/110/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący A. Pilarski podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego za realizację 
budżetu oraz rzetelne przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011. 
 
             c)  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury  
                   w Zawidowie za rok 2011, 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXIV/111/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 maja 2012 r.  
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury  
w Zawidowie za rok 2011. 



Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXIV/111/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
         d) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012.  
 
Radny Grzegorz Drabko zauważył, że w administracji publicznej, oświacie i wychowaniu,  
a także pomocy społecznej zmniejszenia wydatków sięgają 2%, natomiast w Ośrodku Kultury 
narzucono 6% zmniejszenia bez wskazania żadnego działu oszczędności.  
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon wyjaśniła, że oszczędności są założone przy wydatkach 
własnych. Plan finansowy Zespołu Szkół czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
budowany jest na zasadzie pozyskanych środków zewnętrznych, natomiast wydatki Ośrodka 
Kultury są środkami własnymi budżetu gminy. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXIV/112/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 maja 2012 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -2/ - podjęła uchwałę nr XXIV/112/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
        e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, jaki jest cel skomasowania dwóch kredytów  
i uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dnia 4 kwietnia 
2012 r. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon wyjaśniła, że w uchwale z 4 kwietnia 2012r. zapisane było 
zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 674.000,00 zł. na sfinansowanie 
deficytu budżetu miasta. Pojawiły się zapytania do ogłoszonego przetargu na kredyt,  
lecz w gminie nie było osoby upoważnionej do odpowiedzi w tym zakresie. W związku z tym 
zaszła potrzeba unieważnienia przetargu i uchylenia uchwały. 
W dniu wczorajszym Urząd Miejski otrzymał notę księgową obciążającą budżet miasta na 
kwotę 500.000 zł. Kwota wynika z zawarcia porozumienia międzygminnego między gminą 
Zawidów, a gminą miejską Lubań dot. kompostowni. 
W związku z powyższym został przygotowany nowy projekt uchwały wprowadzający kwotę 
500.000 zł na sfinansowanie inwestycji wynikającej z porozumienia z Lubaniem.  
Przewodniczący A. Pilarski stwierdził, iż jest w dalszym ciągu zdania, że porozumienie  
z Lubaniem zostało nieprecyzyjnie sporządzone i w jego odczuciu gmina Zawidów, jak 
wynika z zapisów porozumienia, posiada tylko i wyłącznie zobowiązania, bez możliwości 
wycofania się z inwestycji bądź zabezpieczenia się w pewien sposób. 
Radna Małgorzata Niedźwiecka oznajmiła, iż większość radnych było za podjęciem uchwały 
w sprawie zawarcia porozumienia, a to czy decyzja została podjęta błędnie czy słusznie okaże 
się w przyszłości. Faktem jest natomiast, że gmina na ten czas nie ma innego wyjścia.  
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż nie jest przeciwny inwestycji, bo jest ona niezbędna, 
lecz ma prawo zgłaszać swoje uwagi, ponieważ pieniądze gminy powinny być należycie 
zabezpieczone. 



Pełniący Funkcję Burmistrza M. Rogacki wyjaśnił, że próbowano nanieść poprawki do 
projektu porozumienia, lecz gmina Lubań nie wyraziła zgody, ze względu na podpisanie 
takich samych porozumień przez inne gminy.  
Przewodniczący A. Pilarski odczytał art.58 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym mówiący  
o tym, że uchwały i zarządzenia  organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych 
wskazują źródła, z których te zobowiązania zostaną pokryte, oraz ust.2 mówiący o tym , że 
uchwały rady gminy o których mowa wyżej zapadają bezwzględną większością głosów  
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXIV/113/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 maja 2012 r.  
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-9, przeciw-3, wstrzymujących 
się -2/ - podjęła uchwałę nr XXIV/113/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy.  
 

4. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Teresa Brud zwróciła uwagę na zaśmiecony teren kasyna znajdujący się przy Placu 
Zwycięstwa, który spowodowany jest przez pracowników i klientów kasyna.  
Pełniący Funkcję Burmistrza M. Rogacki odpowiedział, że zwróci się do właściciela kasyna  
z pismem o uprzątnięcie chodnika. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, do którego miejsca będzie usuwany asfalt na Placu 
Zwycięstwa i jakie przeznaczone zostały nakłady finansowe na ten cel.  
Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego pan Robert Łężny odpowiedział, że 
kosztem będą godziny wykorzystania sprzętu i pracowników, a usuwanie asfaltu zostało już 
zakończone, ponieważ w dalszym miejscu kończy się kostka.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy istniała by możliwość przycięcia żywopłotu na ulicy 
Kopernika przy płocie Przedsiębiorstwa „Famaz”, który wygląda nieestetycznie. 
Pełniący Funkcję Burmistrza M. Rogacki odpowiedział, że w pierwszej kolejności należy 
ustalić do kogo należy żywopłot.  
Radna T. Brud zdała pytanie, czy z umowy z firmą lubańską oprócz odbioru nieczystości 
wynika obowiązek porządkowania także terenu wkoło śmietnika. 
Pan R. Łężny wyjaśnił, że firma odbiera nieczystości i jeśli zajdzie taka potrzeba to zabierają 
resztę śmieci w dniu następnym. 
Radna T. Brud zadała pytanie, czy będzie organizowana zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych. 
Pełniący Funkcję Burmistrza M. Rogacki odpowiedział, że planowana jest zbiórka sprzętu 
elektronicznego i energetycznego. W celu nagłośnienia akcji zostaną rozwieszone ogłoszenia.  
Pełniący Funkcję Burmistrza M. Rogacki poinformował, iż będzie kontaktował się z firmą  
z Lubania odnośnie zbiórki wielkogabarytowej i mieszkańcy zostaną poinformowani  
o terminie takiej akcji.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy planowane są w mieście dni Zawidowa.  
Dyrektor Ośrodka Kultury pan Paweł Kamiński odpowiedział, że impreza planowana była na 
30 czerwca i 1 lipca, lecz w związku z zarządzonymi wyborami na Burmistrza Miasta termin 
imprezy trzeba przesunąć.  



Biorąc pod uwagę fakt, iż dotacja roczna Ośrodka Kultury została zmniejszona  
o 6% ciężko będzie dysponować takimi środkami. 
Impreza odbędzie się na pewno, lecz niewiadomo w jakim terminie.  
Pan P. Kamiński poinformował, że 1 czerwca br. Ośrodek Kultury wraz z Zespołem Szkół  
w Zawidowie organizuje festyn z okazji dnia dziecka. 
 
      5. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż Rada Miejska prowadzi dobrowolną składkę na 
festyn z okazji dnia dziecka organizowany przez radę rodziców w dniu 2 czerwca 2012 r. 
 
Radna G. Micińska przekazała, że zebrała kwotę 2.020 zł na renowację pomnika pana śp. 
Franciszka Pietraszkiewicza. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
18.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


