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Protokół 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

odbytego w dniu 16 grudnia 2009r. w sali konferencyjnej Urz ędu Miejskiego 

w Zawidowie 

 
 
 
 
 
       Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 16.30, które prowadził Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów – pan Marian Gorgolik. 

Udział w posiedzeniu wzięli radni oraz zaproszeni goście - listy obecności radnych oraz 
zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Posiedzenie zostało poświęcone rozpatrzeniu projektu budżetu Miasta Zawidowa na rok 
2010. 

Na wstępie pani Kazimiera Bilmon – Skarbnik Miasta objaśniła członkom komisji projekt 
budżetu. Następnie poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nie wniosły żadnych uwag. 
 
Radny Andrzej Pilarski zapytał, ile wynosiła dotacja dla Ośrodka Kultury w 2009 roku. 
Skarbnik Miasta poinformowała, że 364.000 zł. Jeśli chodzi o Bibliotekę to zaplanowano 60.000 
zł na rok 2010, ponieważ gmina chce wejść w program rozbudowy bazy bibliotecznej. 
Radny A. Pilarski oznajmił, że większość gmin ogranicza wydatki budżetowe. Następnie radny 
zapytał, czy Urząd wyszedł z sugestiami do jednostek budżetowych, aby pewne wydatki 
próbowały ograniczyć, bądź z pewnych zrezygnować. 
Skarbnik Miasta oznajmiła, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta w sprawie 
opracowania projektu budżetu wszystkie jednostki miały określone wytyczne. Następnie 
dopowiedziała, że zabezpieczono minimum na funkcjonowanie jednostek budżetowych. 
Radny A. Pilarski zapytał, czy kwota podatku od osób fizycznych i prawnych jest możliwa do 
uzyskania. 
Skarbnik Miasta poinformowała, że tak. Jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych 
to jest on obliczany na podstawie wytycznych Ministra Finansów, natomiast jeśli mowa  
o podatku dochodowym od osób prawnych, to obliczany jest na podstawie informacji 
uzyskanych od Urzędów Skarbowych. Gmina dostaje swoją część udziałem procentowym. 
Radny A. Pilarski odnośnie działu „Transport i łączność” zapytał, co mieści się w zaplanowanej 
kwocie. 
Skarbnik Miasta poinformowała, iż kwota ta przeznaczona jest na naprawę nawierzchni ulic. 
Radna Maria Szkwarek oznajmiła, że nigdy nie uwzględnia się ulicy Osiedle. Jedynym 
sukcesem jest przystanek autobusowy. 
Skarbnik Miasta poinformowała, że zadanie to jest na wykazie. Napisano również wniosek  
o środki zewnętrze. Na początku roku 2010 mają być otwarte przez Ministerstwo dodatkowe 
środki na naprawę nawierzchni ulic. Następnie dopowiedziała, że gmina pozostawiła rezerwę na 
zadania, które będzie można sukcesywnie wprowadzić w trakcie roku, ale to już radni zdecydują 
co będzie priorytetem. 
Radny A. Pilarski odnośnie działu „Administracja Publiczna” zapytał, czy w kwocie 
przeznaczonej na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji mieści się 
wymiana sprzętu komputerowego. 
Skarbnik Miasta poinformowała, że jest to coroczne odnowienie licencji, a nie żadna wymiana 
sprzętu. 
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Radny A. Pilarski zapytał, ile jest telefonów służbowych. Na co Skarbnik Miasta oznajmiła, iż są 
4 telefony komórkowe służbowe. Określone są limity i każdy pracownik płaci za jego 
przekroczenie. Radny uważa, że opłata abonamentowa jest niekorzystna i szukałby 
oszczędności. Radny widzi, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Przedszkole również 
posiadają telefony służbowe. Następnie radny A. Pilarski oznajmił, że 1.000 zł przeznaczone na 
podróże krajowe i służbowe w Szkole to trochę mała kwota. Skarbnik Miasta oznajmiła, że na 
dokształcanie nauczycieli przeznaczone jest znacznie więcej. 
Radny A. Pilarski zapytał co mieści się w kocie 45.250 zł przeznaczonej na zakup materiałów  
i wyposażenia Przedszkola.  
Skarbnik Miasta poinformowała, że są to przede wszystkim dochody od rodziców. W kwocie 
partycypacji, czyli 35.000 zł mieści się 30 ton opału, środki czystości, materiały do napraw 
bieżących, czasopisma, artykuły papiernicze dla dzieci, zakup sprzętu do ogrodu, zakup 
materiałów na stroje i magnetofon. 
 
Radny Robert Drabko zapytał, czy nie można zmniejszyć kosztów funkcjonowania Przedszkola, 
czy może są to stałe koszty.  
Skarbnik Miasta oznajmiła, że same wynagrodzenia i pochodne wynoszą około 800.000 zł. 
Następnie radny zapytał, czy nie ma tam przerostu zatrudnienia. Na co Skarbnik Miasta 
oznajmiła, że w grupie np. dzieci 3 letnich musi być nauczyciel oraz pomoc nauczyciela. Sam 
oddział „zerowy” kosztuje gminę 65.000 zł. Jest zamysł, aby utworzyć jeden oddział „zerowy” 
objęty programem nauczania szkolnego, wówczas gminie przysługiwałaby subwencja. Jednak 
rodzice musieliby wyrazić na to zgodę. 
 
Radny A. Pilarski zapytał odnośnie kwoty na zakup usług remontowych, co mieści się w tej 
kwocie. Skarbnik Miasta oznajmiła, iż są to środki od rodziców przeznaczone na remont tarasu. 
Jednak kwota tej inwestycji wynosi 45.000 zł. Radny A. Pilarski dopowiedział, że przerażają go 
kwoty Przedszkola w odniesieniu do Szkoły. Skarbnik Miasta oznajmiła, że rodzice płacą np. za 
dodatkowe zajęcia. Przedszkole posiada własne dochody w wysokości 180.000 zł. 
Radny A. Pilarski odnośnie działu „Gospodarka komunalna” stwierdził, że kwota 43.000 zł na 
utrzymanie zieleni jest nieadekwatna do zieleni znajdującej się na terenie miasta. Skarbnik 
Miasta poinformowała, że w tej kwocie mieści się koszenie trawników oraz cięcia sanitarne 
drzew.  
Radny proponuje, aby trochę zmniejszyć kwotę. Następnie radny dopowiedział, że gmina 
przystąpiła do wielu stowarzyszeń, do których wcale nie musi należeć.  
 
Radny Marian Gorgolik zapytał, czy gmina ma jakieś profity z tytułu przynależności do tych 
stowarzyszeń.  
Skarbnik Miasta poinformowała, że otwierają się nowe możliwości naboru, gdzie gmina ma 
szansę pozyskać dodatkowe środki. 
 
Radny R. Drabko oznajmił, że lepiej byłoby jeśli gmina wystąpiłaby ze Związku Miast Polskich, 
czy też ze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.  
Skarbnik Miasta oznajmiła, że jeśli chodzi o Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej to będzie on 
opracowywał program gospodarki odpadami.  
Następnie radny R. Drabko zapytał, odnośnie upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągania 
kredytów, czy upoważnienie to jest udzielone z rezerwą.  
Skarbnik Miasta poinformowała, że jeśli mowa o upoważnieniu to powinien być ustalony limit, 
który określono do 2.000.000 zł. Został on wprowadzony w celu pokazania, iż gmina jest  
w stanie sfinansować inwestycję (halę sportową) w przypadku opóźnienia przelewów środków  
z programu Polska – Saksonia.  
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Radny R. Drabko zapytał, czy jest szansa, aby przekazać Stowarzyszeniu Miłośników Zawidowa 
jakąś kwotę na tłumaczenie Kroniki Zawidowa. Skarbnik Miasta oznajmiła, że jest szansa 
dofinansowania w ramach miękkich projektów. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący M. Gorgolik o godzinie 18.00 zamknął 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
              
 
           Protokołowała:                                                              Przewodniczył: 
 
      Magdalena Kasperek                                 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
                                                                            
                                                                                                  Marian Gorgolik 
 
 


