
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w 28 kwietnia 2011r. 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 
wznowiła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, której część odbyła się 
wcześniej. 
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Adam Żuk 
otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Bożena Szczygielska otworzyła 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  
 
Tematem posiedzenia było omówienie następujących punktów: 
 

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 w 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. 

 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż radni spotkali się w celu omówienia sesji 
absolutoryjnej. 
Przewodniczący A. Pilarski zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić sprawozdania 
przygotowane przez Panią Kierownik Funduszy Pomocowych, Kontroli i Oświaty Monikę 
Grabowską – Stachowicz. 
 

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

Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż radni otrzymali sprawozdania na piśmie i 
poprosił o zadawanie pytań. 
Pytań nie zadano. 
 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

f) wieloletniego programu współpracy Miasta Zawidowa z organizacjami  
    pozarządowymi w latach 2011-2012. 

 

Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż w dniu jutrzejszym odbędzie się sprawa w sądzie 
administracyjnym i gmina dla zabezpieczenia przygotowała projekt uchwały, aby nie 
pozbawić stowarzyszeń dotacji. 

Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie skierowane do Pani Moniki Grabowskiej – 
Stachowicz, jaka jest różnica między uchwałą poprzednią, a tym projektem. 

Pani Monika Grabowska – Stachowicz odpowiedziała, iż zmieniają się wyłącznie lata 
obowiązywania programu. 

Przewodniczący A. Pilarski podziękował Pani Monice Grabowskiej – Stachowicz za 
dostarczenie materiałów i obecność na posiedzeniu. 

Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż do Biura Rady Miejskiej wpłynęło zaproszenie 
od ks. Proboszcza Jacka Krasonia na odpust parafialny połączony z festynem, który odbędzie 
się 1 maja 2011r. od 13.00 do 22.00 pod Parafią w Zawidowie. 

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 w wykonania budżetu za rok 2010, 



Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż w tym roku procedura odnośnie udzielenia bądź 
nieudzielania absolutorium uległa zmianie. Przed podjęciem uchwały absolutoryjnej Rada ma 
obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010. 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż Komisja Rewizyjna zapoznała się na 
posiedzeniach ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 
2010, a pozostali radni otrzymali materiały na płytach CD. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż Komisja Rewizyjna na bazie omówienia sprawozdań 
sporządziła opinię, która zostanie odczytana na sesji absolutoryjnej. 
 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie skierowane do Pani Skarbnik Miasta Kazimiery 
Bilmon, co składa się na sprawozdanie finansowe. 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon wyjaśniła, że sprawozdanie finansowe składa się z 
czterech części: bilansu wykonania budżetu gminy za rok 2010, bilansu zbiorczego jednostek 
budżetowych funkcjonujących w gminie, rachunku zysków i strat, oraz zestawienia zmian w 
funduszach jednostek. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon poprosiła o zadawanie pytań.  
 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jakie gmina ma szanse na odzyskanie wszystkich 
zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych. 
Skarbnik miasta K. Bilmon wyjaśniła, iż ⅓ zaległości za rok 2010 wpłynęła do budżetu, 
natomiast automatycznie nałożyły się zaległości z pierwszego kwartału roku bieżącego. 
Dużym obciążeniem dla budżetu stał się budynek przy ulicy Młynarskiej, który zamieszkują 
ludzie z Zawidowa, dotknięci powodzią.  
Skarbnik K. Bilmon oznajmiła, iż koszt utrzymania tego budynku na dzień 31 marca 2011r. 
wynosi około 38.000zł za pierwszy kwartał. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jaka jest skuteczność komorników. 
Skarbnik K. Bilmon wyjaśniła, iż urzędy skarbowe, które obsługują gminę na bieżąco 
weryfikują zaległości i to co jest możliwe do odzyskania jest realizowane.  
 
Radna Gabriela Micińska  oznajmiła, iż chciałaby dowiedzieć się czegoś więcej o dziale 
„Gospodarka mieszkaniowa”. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 62% i jest to 
bardzo mały procent zrealizowanych dochodów. 
Radna dodała, iż jedną z mniejszych pozycji jest wpływ ze sprzedaży mienia gminy. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czym jest spowodowany taki mały wpływ. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon wyjaśniła, że przy prognozowaniu dochodów zakładane były 
dochody z tytułu zbycia placu węglowego przy ulicy Jana Pawła II, jak i również budynku 
przy ulicy Grunwaldzkiej. Fakt, iż nie udało się tego zbyć miał wpływ na realizację 
dochodów w całym dziale. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż eksploatacja budynku przy ulicy Młynarskiej 
kosztuje gminę zbyt dużo. 
Przewodniczący  A. Pilarski zadał pytanie, czy Urząd myśli nad znalezieniem innego obiektu, 
w którym można by umieścić również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, i czy nie warto 
byłoby do tego celu użyć budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. 
Burmistrz Miasta Józef Sontowski zakomunikował, iż budynek przy ulicy Grunwaldzkiej jest 
w stanie znacznie gorszym niż się wydaje, a koszt adaptacji tego budynku byłby na pewno 
większy aniżeli koszt adaptacji budynku przy ulicy Młynarskiej.   
Burmistrz Miasta Józef Sontowski przekazał, iż budynku przy ulicy Młynarskiej nie można 
sprzedać, ponieważ nie należy do miasta, lecz można tylko oddać go w ręce skarbu państwa. 



W przypadku oddania tego budynku pozostanie gminie ten sam koszt, lecz będzie dotyczył 
budynku na ulicy Grunwaldzkiej. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski wyjaśnił, że lepiej jest wyremontować budynek przy ulicy 
Młynarskiej, a ten drugi budynek sprzedać.  
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż jak wiadomo główne koszty eksploatacji ponoszone 
na ulicy Młynarskiej to koszty ogrzewania i może warto to ogrzewanie wymienić.  
Burmistrz J. Sontowski odpowiedział, iż ogrzewanie jest nowe. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy ludzie w mieszkaniach socjalnych udźwigną ciężar 
kosztów ogrzewania olejowego, które jak wiadomo jest drogie.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy w przypadku kiedy lokatorzy nie będą płacić miasto 
ma dokładać kwartalnie 40.000zł. 
Burmistrz Miasta J. Sontowski oznajmił, iż między kwietniem, a październikiem urząd ma 
prawo wyeksmitować tych ludzi. 
Radna G. Micińska zadała pytanie skierowane do pani Mecenas Violetty Lemek, co to jest 
mieszkanie socjalne i jakiej warunki miasto musi zapewnić osobie, która ma prawo do 
mieszkania socjalnego. 
Mecenas Violetta Lemek oznajmiła, iż ustawa podaje definicję mieszkania socjalnego, 
natomiast kwestia zasobów mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i gmina musi to 
zadanie realizować. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, w jaki sposób rozliczane jest ogrzewanie w budynku na 
ulicy Młynarskiej. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon odpowiedziała, że proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.  
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy gmina w dalszym ciągu jest właścicielem 
budynku przy ulicy Wierzbowej. 
Burmistrz J. Sontowski odpowiedział, że tak. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie skierowane do Kierowników jednostek 
organizacyjnych Urzędu Miejskiego, w jakich pozycjach w planach finansowych za rok 2010 
brakowało najwięcej środków.    
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie Pani Anna Kozłowska 
oznajmiła, że MOPS poradził sobie z wydatkami.  
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Zawidowie Pani Wiesława Młynek oznajmiła, że 
Przedszkole nie miało problemów z realizacją budżetu, lecz zmuszona była zmodyfikować 
plany ze względu na nowe zasady odpłatności za przedszkole. 
Dyrektor Ośrodka Kultury w Zawidowie Pan Paweł Kamiński oznajmił, że jeśli chodzi o 
realizację budżetu w zakresie dotacji na działalność kulturalną i bibliotekę to wszystko odbyło 
się zgodnie z planem.  
Główna księgowa Zespołu Szkół w Zawidowie Pani Anna Domka wyjaśniła, iż wszystko 
poszło zgodnie z planem.  
Przewodniczący A. Pilarski  poinformował, iż Dyrektor Ośrodka Kultury Pan Paweł 
Kamiński z przyczyn osobistych będzie nieobecny na sesji absolutoryjnej, więc jeśli ktoś z 
radnych ma pytania, to prosi o ich zadawanie na dzisiejszym posiedzeniu. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, co się dzieje z Gazetą Zawidowską.  
Pan P. Kamiński poinformował, iż podczas kontroli wewnętrznej wykazano, że gazeta 
przynosi bardzo duży deficyt i należy zmienić sposób jej funkcjonowania, tak aby nie 
wydawać dotacji na działalność kulturalną na zadanie, które nie mieści się w katalogu tej 
działalności.  
Pan P. Kamiński dodał, że gazeta będzie wkrótce wydawana, lecz w trochę innym układzie 
organizacyjnym.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, jakiej wielkości deficyt przynosiło wydawanie gazety. 



Pan P. Kamiński odpowiedział, że około 11.000zł rocznie. 
Pan P. Kamiński wyjaśnił, iż osoba, która zajmowała się gazetą nie straciła pracy, ponieważ 
posiada również kwalifikacje pedagogiczne i objęła stanowisko instruktora. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jaki był całkowity koszt wydawania gazety. 
Pan P. Kamiński oznajmił, iż przygotuje takie informacje.  
 
 

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

Przewodniczący A. Pilarski poprosił o zadawanie pytań.  
Pytań nie zadano. 
 
 

    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, 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż procedura jest taka, że Burmistrz Miasta 
przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu, z którym zapoznaje się 
Komisja Rewizyjna i wydaje opinie w tej sprawie. W zależności od opinii Komisja Rewizyjna 
występuje do organu stanowiącego o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium. 
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż zarówno opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jak 
i wniosek Komisji Rewizyjnej są pozytywne.  
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że wszystkie potrzebne dokumenty zostaną odczytane na 
sesji.  
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. 
 
 

c) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011,  
 
Skarbnik Miasta oznajmił, iż po dokonanej analizie wykonania budżetu za okres I kwartału 
2011 r. stwierdza się pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu miasta w wysokości 
6.539zł. W dziale „administracja publiczna” zmniejsza się wydatki w Urzędzie Miejskim  
o kwotę 2.000zł, celem dofinansowania wydatków związanych z pomocą materialną  dla 
uczniów. 

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, 
 

Zastępca Burmistrza Robert Łężny oznajmił, że przygotował projekt uchwały, lecz w dniu 
dzisiejszym okazało się, że Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście figuruje 



jako nieobowiązujący. W związku z tym, trzeba będzie zrezygnować z projektu uchwały i 
podjąć nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że ostatnio firmy świadczące usługi komunalne 
wywozu odpadów podniosły ceny o 100%. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jak się to ma do uchwały w sprawie wysokości 
stawek za wywóz odpadów komunalnych. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że są to stawki, które gmina może 
wykorzystywać, aby obciążyć tych ludzi, którzy nie chcą podpisać umowy na wywóz 
nieczystości, a firmy działają według swoich kalkulacji. 
 
Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 17.30 zakończył część wspólną posiedzenia i poprosił 
członków Komisji stałych o pozostanie na część drugą posiedzenia w celu wypracowania 
stanowisk. 
 
 
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 


