
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w 1 grudnia 2011r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie 

 
Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 16.30. 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.  
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Maria Szkwarek otworzyła 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  
 
Tematem posiedzenia było omówienie następujących punktów: 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27  
      października 2011r. 
2.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności miedzysesyjnej. 
4.  Informacja nt. realizacji strategii miasta Zawidów. 
5. Informacja nt. realizacji inwestycji w mieście, wykorzystanie środków zewnętrznych  
    (unijnych, budżetu państwa, inne) 
6. Informacja nt. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w mieście. 
7. Podjecie uchwał w sprawie: 
    a) wprowadzenia zmian w budżecie, 
    b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
8. Zapytanie, wnioski i interpelacje. 
9. Sprawy różne. 

 
6. Informacja nt. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w mieście. 

 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż Rada w roku ubiegłym otrzymała informatory  
z Urzędu Statystycznego, które zostały bardzo dobrze opracowane, natomiast dane w nich 
zawarte nie wyglądały zbyt dobrze. Dane statystyczne pochodzą z roku 2008 i 2009. 
Przewodniczący A. Pilarski przedstawił dane zawarte w informatorach statystycznych: 
„Na terenie Zawidowa działa 250 podmiotów gospodarczych, w tym  najwięcej w sekcji 
handlu, ponadto naprawy pojazdów samochodowych, przemysł i budownictwo, transport  
i gospodarka magazynowa itd. Poziom rozwoju przedsiębiorczości w gminie Zawidów jest 
bardzo niski. Liczba podmiotów na 10.000 ludności wynosi 576 i jest to 150 lokata wśród 
wszystkich gmin w województwie. 
Spośród 500 osób pracujących w gminie w przetwórstwie przemysłowym pracuje około 50%, 
a w edukacji około 16%. Dochody własne gminy na jednego mieszkańca wynoszą1.032 zł i 
jest to 115 lokata wśród gmin w województwie.  
Przewodniczący A. Pilarski przekazał głos pani Ewie Markiewicz. 



Inspektor ds. działalności gospodarczej pani Ewa Markiewicz przekazała, iż w Zawidowie na 
dzień dzisiejszy jest 134 działających podmiotów gospodarczych, w tym: 
- usługi transportowe - 18 firm,  
- usługi budowlane – 27 firm,  
- mechanika – 4 firmy,  
- poligrafia – 1 firma,  
- fryzjer i kosmetyczka – 4 firmy,  
- działalność handlowa – 23 firmy,  
- pośrednictwo bankowe – 2 firmy,  
- wycena nieruchomości – 1 firma,  
- ośrodki szkoleniowe kierowców – 3 firmy,  
- taxi – 3 firmy,  
- fotograf – 1 firma,  
- usługi informatyczne – 1 firma,   
- inne usługi – 39 firm. 
Pani Ewa Markiewicz poinformowała, iż do końca roku 2011 organem wpisującym do 
ewidencji działalności gospodarczej jest Burmistrz Miasta. Od 1 stycznia 2012 r. organem 
tym będzie Minister Gospodarki.  
Pani E. Markiewicz oznajmiła, że ZUS wprowadził także ulgi preferencyjne dla osób, które 
po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą. Dzięki takiej uldze podmiot przez 2 lata 
opłaca składki ZUS w około 50%. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych  
w gminie ma wpływ infrastruktura w mieście. Zawidów w tym temacie nie jest najgorszy, 
ponieważ posiada 100% terenów skanalizowanych i zwodociągowanych. 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski podziękował pani Ewie Markiewicz za 
zreferowanie tematu i obecność na posiedzeniu Komisji Stałych. 
 

4.  Informacja nt. realizacji strategii miasta Zawidów. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż radni otrzymali informację w formie pisemnej 
przygotowaną przez Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych panią Monikę Grabowską – 
Stachowicz i poprosił o zadawanie pytań. 
Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, iż pani Kierownik Monika Grabowska – Stachowicz  
w dokumencie przedstawiła zadania, które zrealizowane zostały nie tylko fizycznie, ale także 
pod względem przygotowania do zadań , opracowania koncepcji, czy wykonania projektu.  
 

5. Informacja nt. realizacji inwestycji w mieście, wykorzystanie środków zewnętrznych  
    (unijnych, budżetu państwa, inne) 

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż radni otrzymali informację w formie pisemnej 
przygotowaną przez Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych panią Monikę Grabowską – 
Stachowicz i poprosił o zadawanie pytań. 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie odnośnie punktu 7.Usuwanie skutków powodzi – 
przebudowa przepustu przy ul. Kolejowej na sumę 200.000 zł, a mianowicie z czego wynika 
tak duża kwota. 
Zastępca Burmistrza Robert Łężny odpowiedział, że wybrano najtańszą ofertę i niestety takie 
były koszty wykonania inwestycji.  
Radna G. Micińska oznajmiła, iż dziwi ją efekt wykonania ulicy na moście przy ulicy 
Ostróżno, ponieważ po środku jezdni na moście jest położony asfalt, natomiast boki zostały 
wysypane piaskiem.  



Zastępca Burmistrza R. Łężny oznajmił, iż nie wie dlaczego tak wygląda efekt końcowy, ale 
najwidoczniej tak to miało wyglądać. Poza tym asfalt na długości całej ulicy jest równej 
szerokości, więc jest to chyba kwestia wykończenia.  
 

7. Podjecie uchwał w sprawie: 
    a) wprowadzenia zmian w budżecie, 

 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon przekazała, iż do 15 grudnia br. gmina musi spłacić 
kredyt w wysokości 500.000 zł zaciągnięty na zadanie pn. Modernizacja Ośrodka Kultury, 
lecz według informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego środki na ten cel zostaną 
przekazane dopiero w I kwartale 2012 r. 
W związku z powyższym gmina musi zaciągnąć kredyt na spłacenie zobowiązania.  
Ponadto mniejsza się dochody o 14.600 zł i są to środki planowane na  budowę sali 
gimnastycznej w Zawidowie tj. częściowa korekta złożonego rozliczenia.  
Skarbnik K. Bilmon oznajmiła, że jeśli chodzi to wydatki, to zwiększa się je o kwotę 248 zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracy komisji związanej z awansem zawodowym 
nauczyciela.  
W dziale „pomoc społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 4.980 zł na dofinansowanie 
dodatków mieszkaniowych i 690 zł na dofinansowanie ubezpieczenia mienia Ośrodka 
Pomocy Społecznej.  
 

    b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
Skarbnik K. Bilmon oznajmiła, iż nie ma możliwości zamknięcia linii kredytowej, w związku 
z tym konieczne jest zaciągniecie kredytu w wysokości 1.150.813 zł . 
 
Przewodniczący A. Pilarski przedstawił projekt uchwały, który będzie konieczny do 
wprowadzenia do porządku obrad na przyszłej sesji.  
Projekt uchwały dotyczy odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na § 2, § 3 i § 9 
ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały Nr LII/262/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 
września 2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu powoływania Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Zawidowie oraz trybu powoływania jej członków. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż uchwała nr LII/262/2010 Rady Miejskiej  
w Zawidowie została podjęta w dniu 14 września 2010 roku i została ona w części 
zakwestionowana przez wydział nadzoru i kontroli Urzędu Wojewódzkiego, a w rezultacie 
Wojewoda Dolnośląski zaskarżył daną uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  
Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem na piśmie. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 16.20 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                 

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 


