
Protokół 
z posiedzenia komisji wspólnych Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytego w dniu 29 czerwca 2010r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie 

 
 

Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 15.30. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Drabko 
Udział w posiedzeniu wzięli radni oraz zaproszeni goście - listy obecności radnych oraz 
zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Tematem posiedzenia było omówienie projektów uchwał: 
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Zawidowa na rok 2010,  
b) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
c) upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie 

do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym. 

d) charakterze socjalnym. 
e) Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/123/2008 Rady Miejskiej w Zawidowie z 

dnia 30 sierpnia 2008r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 
2008-2012 

f) Przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2010-2018 
g) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2010-2018 

 

 
Skarbnik Miasta Zawidów Kazimiera Bilmon objaśniła, iż zwiększyły się dochody budżetu 
miasta o 2.500 zł. Pieniądze te są darowizna na rzecz przedszkola na festyn z okazji dnia 
dziecka, w kwocie 1000 zł od firmy „Egbud Zawidów” i 15000 zł od firmy „Eltur Serwis”. 
Wprowadzone zmiany po stronie dochodów spowodowały również zwiększenie wydatków w 
tym dziale i podrozdziale o kwotę 2500 zł.  
Zgodnie z decyzją darczyńców i dyrekcji przedszkola, uzyskane środki przekazane zostaną na 
zakup wyposażenia do ogrodu przedszkola w Zawidowie.  
Wprowadzone zostało w całości zadanie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, 
ponieważ do chwili obecnej wprowadzone było w części.  
Jeżeli chodzi o dział kultura fizyczna i sport to zgodnie z podpisaną umową Polska-Saksonia 
przy realizacji inwestycji odnośnie budowy hali sportowej w Zawidowie, ma się odbyć cykl 
imprez sportowych towarzyszących tej inwestycji. Wobec tego zostały wydzielone środki na 
te imprezy. 
 
Wpłynął wniosek z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, aby przyznać nagrodę dla 
policjantów z okazji święta Policji, które odbędzie się 24 lipca 2010r i w związku z tym 
pojawiła się propozycja, aby z rezerwy budżetowej przeznaczyć 1000 zł na nagrody. 
 
Radna Gabriela Micińska oznajmiła, iż chciałaby dowiedzieć się czegoś więcej o programie 
„Radosna Szkoła”. 
 



Skarbnik Miasta wyjaśniła, iż została podpisana umowa o dotacji, Pan Wojewoda przyznał 
50% czyli 33 000zł, co było podstawą, aby można było zlecić opracowanie dokumentacji. 
 
Radna Janina Kwolek zadała pytanie, czy projekt placu zabaw był narzucony.  
Radna zauważyła, że projekt miał być konsultowany z nauczycielami, natomiast na ten temat 
nic nie słyszała. 
Zastępca Burmistrza Robert Łężny wyjaśnił, że projekt został dostarczony miesiąc temu do 
szkoły i znajdował się u pani dyrektor. 
Radna J. Kwolek zauważyła, że projekt zobaczyła przez przypadek, mimo iż prosiła 
wcześniej o kontakt w tej sprawie. 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, iż z tego co mu wiadomo, to konsultacje miały się odbywać z 
nauczycielami klas 1-3. 
Radny A. Pilarski zadał pytanie, czy była narzucona jakaś koncepcja odnośnie placu zabaw. 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił , iż są ogólne założenia do projektu. Cała powierzchnia ma 
wynosić 240m² razem z placem zabaw i ogrodzeniem. Nawierzchnia musi być wykonana z 
poliuretanu i w części ze żwiru. Wszystko ma kosztować około 120 000zl  
 
Radna J. Kwolek zauważyła, że warto byłoby zadbać o to, aby znalazły się jeszcze urządzenia 
dla ogólnego rozwoju dla klas starszych. 
 

b) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie Pan Piotr Michalkiewicz 
oznajmił, iż PUK występuję o przedłużenie obowiązującej taryfy. W związku z tym 
zatwierdzenie uchwały nie spowoduje żadnych zmian stawek za wodę i ścieki. 
  
Radna Maria Szkwarek zadała pytanie, co się stanie w miesiącu do którego zostanie 
przedłużona taryfa. 
 
Pan P. Michalkiewicz wyjaśnił, że przedłużenie taryfy jest do 30 września w związku z  
planowaną reorganizacją przedsiębiorstwa, która nie doszła jeszcze do skutku i niewiadomo 
czy dojdzie.  
  

 c) upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie 
do wydawania  decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym  

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie Pani Anna Kozłowska 
objaśniła, iż w związku z ustawą o systemie oświaty wypłacane są tzw. stypendia szkolne i w 
kwestii Rady Miejskiej leży wydanie upoważnienia dla Kierownika jednostki, który będzie 
prowadził to zadanie. Do tej pory zajmowała się tym szkoła, lecz od 1 lipca 2010 r. będzie to 
robił MOPS. 
 
Radny Włodzimierz Michalkiewicz zadał pytanie odnośnie zdania zawartego w uzasadnieniu- 
„…a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych.” 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki wyjaśnił, iż mowa jest o uczniach zdolnych mających 
trudną sytuację materialną.  
 



Radna Teresa Brud zadała pytanie skierowane do pani Anny Kozłowskiej, czy podjęcie 
uchwały wiąże się z dodatkowymi obowiązkami oraz, czy obecnie zatrudnione osoby poradzą 
sobie z tym obowiązkiem. 
Pani A. Kozłowska oznajmiła, iż rozmawiała z panią Skarbnik i ustaliła, że do końca roku 
zostanie to zrobione własnymi środkami, lecz od stycznia 2011r. będzie potrzeba zwiększenia 
zatrudnienia o ¼. 
 

a) charakterze socjalnym. 
b) Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/123/2008 Rady Miejskiej w Zawidowie z 

dnia 30 sierpnia 2008r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 
2008-2012 

c) Przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2010-2018 
d) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2010-2018 

 
Zastępca Burmistrza Robert Łężny oznajmił, iż przez Urząd Marszałkowski został ogłoszony 
nabór na Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich i pojawiła się możliwość złożenia 
kolejnego wniosku po to, aby zakończyć sprawę szkoły (trybuny, schody itp.) 
Aby móc złożyć wniosek zależy zatwierdzić projekt uchwały. 
Wniosek jest składany na podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Planu Odnowy 
Miejscowości. Prawdopodobna realizacja wychodzi mniej więcej na jesień bądź przyszły rok. 
Termin końcowy składania wniosków przypada na 30.07.2010r.  
Zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dotyczą poprawy infrastruktury istniejących 
obiektów sportowych i programu „Radosna Szkoła”. 
Dochodzi także zmian w Planie Odnowy Miejscowości, która dotyczy zmiany z opisu 
„budowa boisk wielofunkcyjnych” na opis „budowa boisk wielofunkcyjnych i poprawa 
infrastruktury istniejących obiektów sportowych”. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący R. Drabko o godzinie 16.20 zamknął 
posiedzenie Komisji wspólnych Rady Miejskiej Zawidowie. 

 

 

            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                     

                                                                                                        Robert Drabko 

 


