
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w 22 maja 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. 
Wiceprzewodniczący 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 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. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Pilarski zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić 
projekty uchwał. 
 

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, 

 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2011 
jest pozytywna. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2011 radni otrzymali 
na płytach CD. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie 
wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2011 jest również pozytywna. 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon przekazała, iż dochody w stosunku do planu wykonania 
zostały zrealizowane w 99%, jak również strona wydatkowa uzyskała 99% wykonania.  
Budżet roku 2011 był ciężkim budżetem, z uwagi na wykonywane inwestycje. 
Skarbnik K. Bilmon poprosiła o zadawanie pytań. 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Kozłowska przekazała, iż 
wszystkie obligatoryjne zadania zostały wykonane. 
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Zawidowie pani Wiesława Młynek, iż plan finansowy  
w ciągu roku był weryfikowany i zmieniany. Dochody, jak również i wydatki zostały 
wykonane w 100%. 
Dyrektor Zespołu Szkół w Zawidowie pani Mariola Żurawińska wyjaśniła, iż dochody  
i wydatki zostały wykonane w 100%, lecz budżet również był zmieniany w ciągu roku. 
Rok 2011 był dobrym rokiem pod względem rozbudowy bazy sportowej jak i edukacyjnej.    
Dyrektor Ośrodka Kultury pan Paweł Kamiński oznajmił, iż rok 2011 był korzystny ze 
względu na modernizację Ośrodka Kultury. Plan finansowy został wykonany w 100%. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, czy w roku 2011 spłaty rat i kredytów 
odbywały się terminowo. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, iż spłaty wszystkich zobowiązań odbywały się zgodnie  
z terminami. 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czy są jakieś szanse na spłatę zaległości przez 
dłużników w wysokości 327.500 zł. 
Skarbnik K. Bilmon wyjaśniła,  że jeśli chodzi o czynsze za wynajem lokali mieszkalnych, to 
zaległości są coraz większe i osoby, które nie płaciły w dalszym ciągu nie opłacają czynszu. 
Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, to udało się w części pozyskać zaległe kwoty, lecz 
w części trwa postępowanie egzekucyjne. 
  

    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, 
 



Przewodniczący poinformował, iż Komisji Rewizyjnej wnioskowała o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 2011. 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Zawidowie we sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa za rok 
2011 jest pozytywna. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy pan Paweł Kamiński korzystał w 2011 roku  
z formy jakiejś świadczenia usług dla Ośrodka Kultury takiej jak umowa o dzieło, czy umowa 
zlecenie.  
Pan P. Kamiński odpowiedział, że jest zawierana jest jedna stała umowa dla osoby, która 
akompaniuje zespole „Jarzębina” i są to koszty w wysokości około 200 zł. Inne umowy 
związane są z pojedynczymi konkretnymi przedsięwzięciami Ośrodka Kultury. 
 
         d) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012,  
 
Radna Teresa Kozińska zadała pytanie, czy 6% wydatków zostanie skorygowane tylko  
w Ośrodku Kultury. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że zostaje wprowadzona korekta wydatkowa dla budżetu 
miasta i odniesienie jest w wysokości 6% do środków własnych budżetu, więc inaczej będzie 
to wyglądało poszczególnych jednostkach organizacyjnych. 
Pan P. Kamiński przekazał, iż dla Ośrodka Kultury jest to poważny uszczerbek finansowy i 
trzeba bezie dokonywać cięć nawet kosztem pracowników. 
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, kosztem których pracowników, będzie odbywało 
się ograniczenie wydatków.  
Pan P. Kamiński odpowiedział, że jeszcze nie wie, ponieważ dopiero w dniu dzisiejszym 
zapoznał się z projektem uchwały. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, czy pojawiły się jakieś pomysły na wynajem 
kawiarni. 
Pan P. Kamiński odpowiedział, że na  wynajem kawiarni osób zainteresowanych nie było. 
Radna G. Micińska oznajmiła, iż na poprzednim posiedzeniu sesji obecny był pan Ryszard 
Stępień, który przekazał, iż dyrektor Ośrodka Kultury odmówił mu korzystania z sali 
widowiskowej do gry w tenisa stołowego z uwagi na zniszczenie parkietu. 
Pan P. Kamiński odpowiedział, iż rozmawiał z panem Stępniem, któremu przekazał, iż 
najlepszym miejscem do tego typu zajęć jest hala sportowa.  
Pani G. Micińska oznajmiła, iż pan Stępień złożył jej prywatną wizytę i przedstawił pismo  
Zespołu Szkół, które było odmową na wynajęcie sportowej na którąś z sobót na rozegranie 
turnieju. 
Radna G. Micińska zauważyła, iż ludzi działających społecznie jest w Zawidowie niewielu  
i warto by było wspierać takie inicjatywy. 
Pani M. Żurawińska wyjaśnił, iż pan Stępień złożył podanie i została z nim zawarta umowa, 
która pozwalała na korzystanie z sali 2 razy w tygodniu. W rezultacie spotkania odbyły się ze 
2 razy. Być może chodziło o wynajęcie sali w sobotę, co jest niemożliwe, ponieważ w dni 
wolne od pracy szkoła, jak również sala są nieczynne. 
 
         e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w wysokości 1.030.337,00 zł w tym 500.000,00 zł zostanie przeznaczone 
na  dofinansowanie instalacji do kompostowania i 530.337,00 zł na spłatę rat i zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów. 



Przewodniczący A. Pilarski  oznajmił, iż radni i władze miasta powinni się zastanowić nad 
tematem przekazania 500.000 zł Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych. 
Skarbnik K. Bilmon oznajmiła, iż jest to dotacja z budżetu miasta na wspólną inwestycję,  
z której gmina Zawidów będzie korzystać. 
Przewodniczący A. oznajmił, iż Rada ma wątpliwości i ma prawo je mieć, ponieważ jest to 
nie mała kwota. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o przygotowanie odpowiedzi na pytania: 
Co władze miasta Lubań zamierzają zrobić po wykonaniu inwestycji? 
Czy będzie ona własnością miasta, czy zostanie przekazana spółce? 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 17.30 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 

 
 


