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Protokół 
z posiedzenia komisji wspólnych Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytego w dniu 25 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie 

 
 
       Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 16.00. Posiedzeniu przewodniczył pan Marian 
Gorgolik  – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

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

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 
 
1. Podjęcie uchwał  w sprawie: 
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010, 
b) w sprawie zmiany do uchwały nr XXXII/61/2009 Rady Miejskiej w Zawidowie z 

dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2009, 

c) uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 
gminy Zawidów na 2010r. 

d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa, 
e)  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 

  
 

Ad. 1 Podjęcie uchwał  w sprawie: 
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2010 

 
Skarbnik Miasta poinformowała, że zmiany dotyczą realizacji zadania przyjętego do 
mikroprojektu w roku 2009r. - „Rowerem na styku dwóch granic” współfinansowanym przez 
budżet państwa oraz Euroregion Nysa. Dla kontynuacji zadania zostają wprowadzone dochody  
i wydatki, a łączny koszt wyniesie 72.316 zł, z czego udział własny gminy to 3.616 zł. Proponuje 
się zmniejszyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w celu sfinansowania tego zadania. Następnie 
pani Skarbnik dopowiedziała, że proponuje się również zmniejszyć dotację dla Ośrodka Kultury 
o kwotę 9.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem na dział Kultura fizyczna i sport, ponieważ 
chcąc dalej starać się o środki dla animatora sportu, w związku z wybudowaniem boiska Orlik, 
Polski Związek Sportowy poinformował, że nie mogą być to środki cedowane do OK. Pani 
Skarbnik oznajmiła również odnośnie §4, iż dodaje się pkt 4 w §16 uchwały nr XLIII/219/2009 
Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na 
rok 2010, o treści: udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 25.000 zł. Wynika 
to ze złożonego wniosku przez Partnerstwo Izerskie.   
Pani Bożena Mulik – Prezes Zarządu Partnerstwa Izerskiego, przedstawiła prezentację na temat 
rozwoju i funkcjonowania Partnerstwa Izerskiego, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
Następnie pani B. Mulik oznajmiła, że zwróciła się o poręczenie kredytowe, ponieważ najpierw 
należy wykonać zadanie i zapłacić za to zadanie, aby potem móc otrzymać refundację. 
Zabezpieczenie to jest potrzebne na pierwsze dwa kwartały w celu ewentualnego zaciągnięcia 
kredytu, który umożliwiłby realizację zadania. 
Radny Andrzej Pilarski zapytał, czyją inicjatywą było utworzenie Partnerstwa Izerskiego. 
Pani B. Mulik oznajmiła, że była to inicjatywa oddolna - było to Stowarzyszenie Pogranicze  
i ludzie pracujący w tym Stowarzyszeniu, byli to również ludzie pracujący w Stowarzyszeniu 
Obszary Wiejskie. 
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Radny A. Pilarski zapytał o strukturę organizacyjną Partnerstwa Izerskiego. 
Pani B. Mulik oznajmiła, że jest Zarząd, który składa się z 7 osób. Biuro obsługiwane będzie 
przez 4 osoby. 
Radny A. Pilarski zapytał odnośnie Rady Programowej, czy nie jest to ciało polityczne. 
Pani B. Mulik poinformowała, że nie. W Radzie Programowej są bardzo twarde zasady, jest 
regulamin działania Rady Programowej. Rada ta składa się z 18 członków, 50% to są 
przedstawiciele samorządu, a drugie 50% to są przedsiębiorcy, osoby fizyczne oraz 
przedstawiciele Stowarzyszeń. Dwie osoby w Radzie muszą władać co najmniej jednym 
językiem unijnym.  
 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący M. Gorgolik zakończył dyskusje i ogłosił kilka 
minut przerwy. 
Po zakończeniu przerwy przystąpiono do dalszego omawiania porządku obrad. 
 
Pani Monika Grabowska - Stachowicz – Kierownik referatu Funduszy Pomocowych, Kontroli  
i Oświaty poinformowała odnośnie pisma wystosowanego do radnych, że nie chciano z góry 
zakładać realizacji konkretnego zadania w ramach otwartych środków i przygotowywać zmian  
w budżecie oraz wszelkiej dokumentacji potrzebnej do wniosku. Zadanie, na które zostanie 
złożony wniosek musi być wpisane do Planu Odnowy Miejscowości. Jeśli radni zechcą złożyć 
nowe pomysły, to należy je w miarę szybko opisać, a Plan musi zostać przyjęty. W Planie tym są 
zebrane zadania jakie gmina chce realizować. Jednym z zadań jest modernizacja strażnicy  
i MOPS, jednak warunkiem złożenia wniosku jest własność gminy, a strażnica nie jest 
własnością więc to zadanie odpada oraz zadanie w postaci remontu Kościoła. Budowa boisk 
wielofunkcyjnych jest realizowana. Następnie pani M. Grabowska – Stachowicz poprosiła, aby 
radni wytypowali, które z zadań byłoby wskazane do realizacji. Gmina proponuje, aby 
zrealizować zadanie dotyczące modernizacji Ośrodka Kultury, ponieważ jest cała dokumentacja 
potrzebna do złożenia wniosku. 
 
Radna Gabriela Micińska zapytała, ile zadań można złożyć oraz, które są możliwe do realizacji. 
Pani M. Grabowska – Stachowicz oznajmiła, że tylko jedno. Jeśli chodzi o zadania możliwe do 
realizacji to na pewno rewitalizacja parku, która obejmuje: budowę amfiteatru wraz z niezbędną 
infrastrukturą, montaż elementów małej infrastruktury, montaż ławek dla widzów, modernizację 
ciągów komunikacyjnych, dostosowujące je do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę alei 
rekreacyjnych, rekultywację Parku (nasadzenia krzewów i drzew, nowa murawa). Na gminę 
przyznawane jest 500.000 zł netto. Podatek od tej kwoty jest wydatkiem niekwalifikowanym  
i  przechodzi na gminę plus 25% udział gminy. Cała kwota zadania będzie wynosiła około 
860.000 zł. Można złożyć wniosek na zadanie dotyczące modernizacji OK i połączyć  
z częściową rewitalizacją parku. Wtedy te zadanie będą musiały mieć wspólną nazwę. 
Radna G. Micińska zapytała, jakie są przyczyny odrzucenia wniosków. 
M. Grabowska – Stachowicz oznajmiła, że jeśli projekt jest dobrze wpisany i spełnia wszystkie 
wymogi, czyli zawiera komplet załączników oraz Plan Odnowy Miejscowości to nie ma 
możliwości, aby odpadł, może jedynie mieć mniej punktów. 
 
Radny Robert Drabko zapytał, jak podzielono tą kwotę między gminami. 
M. Grabowska – Stachowicz poinformowała, że jest 17 gmin, które dostaną taką samą kwotę. 
Nie ma takiej sytuacji, że gmina płaci składkę i nie otrzyma nic. 
 
Radna Teresa Brud zapytała, w ramach jakiego programu będzie można przeprowadzić 
rewitalizację rynku. Następnie radna zapytała, czy jest szansa, aby w tym roku coś w tej sprawie 
zacząć robić. 
M. Grabowska – Stachowicz oznajmiła, że rewitalizację najlepiej byłoby przeprowadzić  
w ramach programu Polska – Niemcy, bądź też Polska – Czechy. Najlepiej zacząć od 
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sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Natomiast trudno dokładnie powiedzieć w jakim 
terminie zostanie to zrobione. Na pewno jest szansa, aby coś zacząć w tym roku. 
Pani Anna Kozłowska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapytała, czy 
można byłoby zamiast modernizacji Strażnicy wpisać modernizację budynku przy ul. 
Młynarskiej i utworzenie tam MOPS. 
Sekretarz Miasta poinformował, że budynek ten zostanie już na dniach przekazany gminie przez 
Wojewodę. 
 

b) w sprawie zmiany do uchwały nr XXXII/61/2009 Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2009 

 
Pani A. Kozłowska omówiła projekt uchwały. Poinformowała, m.in., że jak co roku Rada ma 
obowiązek uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.  
W tym roku nie uchwala się nowego Programu, ponieważ będzie się bazować na programie  
z roku poprzedniego, został tylko zmieniony układ wykonawczy do budżetu. Jest to program 
nastawiony przede wszystkim na dzieci, młodzież oraz sport. 
Radna G. Micińska zapytała, jakimi środkami dysponowała Komisja w poprzednim roku. 
Pani A. Kozłowska oznajmiła, że założeniem Programu było: 57.000 zł na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i 13.000 zł na narkomanię. Było kilka nowych przedsiębiorstw występujących  
o zezwolenia na alkohol więc zwiększyły się środki finansowe. Rok finansowy zamkną się 
kwotę 83.000 zł, w związku z tym na rok 2010 planuje się kwotę, która była zrealizowana  
w roku 2009. Na dzień dzisiejszy wiadomo już, że takiej kwoty nie osiągnie się, ponieważ kilku 
przedsiębiorców zrezygnowało. Następnie pani A. Kozłowska oznajmiła, że jak co roku 
wszystko drożeje, np. opinie biegłych, kolonie, transport, łączność, chodź Komisja nie ma 
służbowego telefonu komórkowego. 
Radny A. Pilarski oznajmił, że jest to dobry przykład dla innych jednostek. 
Pani A. Kozłowska dopowiedziała, że punkt konsultacyjny działa w pierwszą i ostatnią środę 
miesiąca od godziny 15.30 do 17.30. 
Radna Maria Szkwarek zapytała, czy może zgłosić się osoba spoza gminy. 
Pani A. Kozłowska oznajmiła, że tak. 
 

c) uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 
gminy Zawidów na 2010r. 

 
Sekretarz Miasta omówił projekt uchwały. Poinformował, że plan przyjmowany jest w ramach 
wykonywania prac społecznie użytecznych. W tym roku gmina również chce przyjąć od marca 
około 15 bezrobotnych do utrzymywania czystości chodników i ulic. Środki w wysokości 18.600 
zł są zaplanowane w budżecie. Prace te są również współfinansowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Zgorzelcu. 
Radna T. Brud zapytała, kto decyduje o tych pracownikach oraz kto opiekuje się nimi. 
Pani A. Kozłowska oznajmiła, że osoba starająca się o zatrudnienie przy pracach społecznie 
użytecznych winna być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 
korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. 
Sekretarz Miasta dopowiedział, że decydentami są dwie instytucje – MOPS oraz PUK. Jeśli 
chodzi o dozór nad pracownikami to prowadzony jest przez panią M. Grabowską – Stachowicz. 
Radna T. Brud zapytała, kto organizuje harmonogram prac. 
Sekretarz Miasta poinformował, że w tym roku każdy pracownik będzie pracował dwa dni po  
5 godzin, ale będzie ciągłość pracy od poniedziałku do piątku. Pracownicy będą cały czas do 
dyspozycji.  
Radna T. Brud chciałaby, aby po odwilży pracownicy posprzątali to co będzie do wyzbierania. 
Radny A. Pilarski zapytał, czy jest dużo chętnych. 
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Pani A. Kozłowska oznajmiła, że chętnych zawsze jest dużo, ale muszą spełniać określone 
wymogi. Z założenia prace te mają nauczyć  pracy ludzi, którzy są długotrwale bezrobotni. 
 

d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa 
 
Sekretarz Miasta oznajmił, że w budżecie na rok 2010 zaplanowano ogólny przyrost 
wynagrodzeń wynoszący 3%. W związku z tym zaplanowano również wzrost wynagrodzenia dla 
Burmistrza Miasta.  
Radna G. Micińska zapytała, o ile wynagrodzenie zostanie zwiększone w całości. 
Skarbnik Miasta poinformowała, że o 280 zł brutto. Dodatek specjalny również będzie wyższy, 
ponieważ wynagrodzenie zasadnicze ulegnie zwiększeniu. 
Radny A. Pilarski poprosił o przedstawienie widełek płacowych. 
Skarbnik Miasta oznajmiła, że zgodnie z rozporządzeniem wynagrodzenie zasadnicze wynosi od 
4.200 zł do 5.900 zł, dodatek funkcyjny do 1.900 zł, dodatek specjalny od 20% do 40% 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, dodatek za wysługę lat od 5% do 20%. 
 

e) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie 
 
Radna T. Brud zapytała, czy konieczny jest wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 
Radny R. Drabko oznajmił, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że Rada Gminy wybiera 
ze swojego grona od 1 do 3 Wiceprzewodniczących, a Statut Gminy Miejskiej Zawidów określa, 
że musi być 2 Wiceprzewodniczących. 
 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący M. Gorgolik o godzinie 18.30 zamknął 
posiedzenie Komisji wspólnych Rady Miejskiej Zawidowie. 
 
 
 
 
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 
 
       Magdalena Kasperek                                   Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
                                                                            
                                                                                                      Marian Gorgolik 
 
 


