
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w dniu 27 września 2013 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie 

 
 
Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 15.00. 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. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pani Teresa 
Kozińska otworzyła posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  
 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29  
sierpnia 2013 r., oraz XLIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 6 września 2013 
r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Informacja nt. warunków świadczenia usług medycznych w Ośrodku Zdrowia  

w Zawidowie. 
4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu finansowego 

Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2013 r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

          a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
          b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami   
             bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów  
             w 2013 roku” 
      6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      7. Sprawy różne. 
 
 

3. Informacja nt. warunków świadczenia usług medycznych w Ośrodku Zdrowia  
w Zawidowie. 

 
Przewodniczący Rady pan Andrzej Pilarski poinformował, iż na posiedzeniu  wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie bierze udział Dyrektor 
Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Zgorzelcu Pani Zofia Barczyk oraz Kierownik Rejonowej Przychodni w Zawidowie Pani 
Ludmiła Antoniak.  
 
Dyrektor WS – SP ZOZ Pani Zofia Barczyk przekazała, iż funkcjonowanie placówki  
w Zawidowie oparte jest na ilości zapisanych pacjentów, gdyż wg tych kryteriów 
przekazywane są środki na funkcjonowanie przychodni. Na chwilę obecną posiada 4994 
pacjentów, gdzie parę lat temu zapisanych było około 6000. Obiekt, w którym funkcjonuje 
przychodnia zdrowia jest obiektem za dużym na ten cel i koszty utrzymania są bardzo duże.  



Pani Zofia Barczyk oznajmiła, iż przychodnia bilansuje się w 98%, gdzie 14.000 zł należy 
pokryć z innej działalności. Pacjenci przychodni w Zawidowie są obsługiwani przez 
profesjonalną kadrę, czyli przez doktor Ludmiłę Antoniak, panią doktor Joannę Bartoszewicz 
i panią doktor Izabelę Jabłonkę. Przychodnia posiada poradnie stomatologiczną oraz 
przychodnie ginekologiczną.  
Pani Zofia Barczyk oznajmiła, iż były prowadzone rozmowy z Panem śp. Józefem 
Sontowskim w temacie przeniesienia przychodni zdrowia do innego obiektu, gdzie 
zaproponowano trzy obiekty, w tym budynek, w którym znajduje się Posterunek Policji.  
Propozycja przeniesienia Przychodni Zdrowia do budynku, w którym znajduje się Posterunek 
Policji była najbardziej korzysta i poczyniono pewne kroki w tym kierunku. Niestety nie 
doszło do przeniesienia, a obecny Burmistrz Miasta Zawidowa Pan Robert Łężny przekazał, 
iż sprawa jest nieaktualna.  
Pani Zofia Barczyk poinformowała, iż podjęto się opracowań modernizacji i remontu 
istniejącej Przychodni zdrowia, którą należy przeprowadzić do roku 2016 z uwagi na wymogi  
i standardy określone przez Ministra Zdrowia. 
Remont będzie obejmował przede wszystkim termomodernizację budynku, elewację, 
odprowadzenie wód opadowych, nową instancję centralnego ogrzewania. Aby móc wystąpić 
o środki z Funduszu Ochrony Środowiska w pierwszej kolejności musi zostać wykonana 
dokumentacja projektowa i kosztorysowa. Na chwilę obecną wiadomo, iż aby móc wykonać 
wszystkie niezbędne modernizacje potrzebne będzie na ten cel 1.200.000 zł  
W związku z faktem, iż SP ZOZ nie jest w stanie sfinansować całości inwestycji, będzie się 
zwracał o pomoc finansową do Starostwa Powiatowego i innych gminę Zawidów.  
 
Pani Zofia Barczyk przekazała, iż w szpitalu na chwilę obecną zatrudnionych jest 1074 osoby. 
Szpital na bieżąco inwestuje w nowe urządzenia, gdzie wartość środków trwałych w roku 
2011 wynosiła 47.000.000 zł, a w roku 2012 - 67.000.000 zł. Urządzenia są w większości 
kupione za pieniądze pozyskane z funduszy unijnych. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski  podziękował Pani Zofii Barczyk za zreferowanie tematu. 
Radna Teresa Brud zadała pytanie, jaki jest plan funkcjonowania przychodni w czasie 
remontu.  
Pani Zofia Barczyk oznajmiła, iż nie ma innej możliwości wykonania remontu i trzeba 
wszystko zorganizować w taki sposób, aby przychodnia w tym czasie normalnie 
funkcjonowała.  
Radna T. Brud zauważyła, iż z tego co wiadomo, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu zapisało 
w budżecie pewna kwotę na remont przychodni rejonowej w Zawidowie. 
Radna zadała pytanie, co się wydarzyło, że kwota ta w rzeczywistości nie została przekazana 
na remont.  
Pani Z. Barczyk oznajmiła, iż środki najprawdopodobniej zostały przekazane na inne zadania 
w związku z niejasną sytuacja odnośnie przeniesienia przychodni zdrowia w inne miejsce.  
Pani Z. Barczyk przekazała, iż pragnie wystąpić do gminy Zawidów z prośbą o pomoc 
finansową, w celu wyremontowania przychodni.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, jaka miałaby być to kwota. 
Pani Z. Barczyk odpowiedziała, iż każda kwota będzie dużą pomocą finansową. 
Pani Z. Barczyk dodała, iż myśli, że kwota 200.000 zł będzie kwotą optymalną. 
Radna Wiesława Marszał przekazała, iż pani Dyrektor Zofia Barczyk twierdzi, że ilość 
lekarzy w przychodni jest wystarczająca, lecz pacjenci skarżą się na długie oczekiwanie na 
wizytę i długie kolejki.  
Radna W. Marszał zadała pytanie, czy istnieje możliwość, aby usprawnić kontakt z lekarzami.  



Pani Z. Barczyk oznajmiła, iż w stanach zagrożenia zdrowia pacjent przyjmowany jest 
natychmiast, a jeśli chodzi o choroby przewlekłe, to pacjenci przyjmowani są zgodnie  
z planowanymi wizytami. Zwiększenie zatrudnienia wiąże się z kosztami. 
Radna W. Marszał zadała pytanie, z czego wynika fakt, że pacjenci muszą stać w kolejkach 
od 6.00 godziny rano, aby zająć sobie miejsce u lekarza.  
Kierownik Przychodni Rejonowej w Zawidowie Pani Ludmiła Antoniak przekazała, iż są to 
pojedyncze przypadki, gdyż pacjenci są zapisywani na wizyty, natomiast pacjenci  
z poważnymi dolegliwościami przyjmowani są tego samego dnia.  
Radny Grzegorz Drabko oznajmił, iż duża ilość pacjentów przychodni w Zawidowie należy 
do gminy Sulików, więc może warto wystąpić o pomoc finansową także do gminy Sulików. 
Radna T. Brud zadała pytanie, skierowane do Skarbnika Miasta Zawidowa Pani Kazimiery 
Bilmon, czy budżet miasta udźwignie kwotę 200.000 zł na remont przychodni. Złoży wniosek 
o środki finansowe, to radni zostaną o tym poinformowani i dopiero wtedy zostaną wykonane 
kalkulacje.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, jaka jest struktura wydatków w przychodni. 
Pani Z. Barczyk przekazała, iż wynagrodzenia pracowników wynoszą 66%, koszty 
eksploatacyjne 10%, badania (laboratorium, usg itp.) 10-15% 
Przewodniczący Rady A. Pilarski podziękował Pani Zofii Barczyk i Pani Ludmile Antoniak 
za obecność na posiedzeniu.  
 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
          a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
 
Skarbnik Kazimiera Bilmon przekazała, iż zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 
„bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.936 zł planowane jako 
środki i wydatki na realizację mikroprojektu  „Od adepta do strażaka”. Wynika to z 
końcowego rozliczenia wykonanego zadania.  
Ponadto uzyskano dodatkowe dochody w wysokości 10.940 zł jako opłaty za zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu, przeznaczając powyższą kwotę na dofinansowanie realizowanych 
programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 
Pytań nie zadano. 
 
          b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami   
             bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów  
             w 2013 roku” 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż projekt uchwały zawiera  uzasadnienie.  
Pytań nie zadano.  
 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki przekazał, iż zostały przygotowane dwa projekty uchwał, 
które zostaną wprowadzone do porządku obrad na sesji w dniu  27 września 2013 roku,  
a mianowicie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania  
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym 
wymiarze godzin, oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawidów.   



 
 
 
               c) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  
                     obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska  
                     kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego  
                     obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  
                     oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach  
                    stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze  
                    godzin,  
 
 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki wyjaśnił, iż zgodnie z sugestią Wydziału Nadzoru  
i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego skreśla się § 3 projektu uchwały. 
Pytań nie zadano.    
 
               d) zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład             
                    mieszkaniowego zasobu Gminy Zawidów.   
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż projekt uchwały zawiera uzasadnienie  
i poprosił o zadawanie pytań.  
Pytań nie zadano.  
 

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu finansowego 
Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż radni otrzymali informację wraz z materiałami 
na sesję Rady Miejskiej i poprosił o zadawanie pytań.  
Pytań nie zadano. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 16.40 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 


