
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w dniu 3 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Zawidowie 

 
 
Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 16.00. 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.  
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Bożena Szczygielska otworzyła 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Zawidów,  
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju 

społeczno- gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczącego 
wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru 
Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020. 

2. Sprawy różne. 
 
 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

a) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Zawidów,  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił panią Mecenas Violettę Lemek o wyjaśnienie 
obowiązującego stanu prawnego, odnośnie ewentualnego podjęcia uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla gminy miejskiej Zawidów.  
 
Pani Violetta Lemek przekazała, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy podlegają 
zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy i obowiązują przez czas określony, lecz nie 
dłużej niż rok, chyba, że są przedłużone. Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne w terminie 
wyprzedzającym, czyli 70 dni przed planowanym wejściem w życie taryfy przedstawia 
burmistrzowi wniosek o zatwierdzenie tych taryf. Po weryfikacji przez burmistrza, czy taryfy 
zostały opracowane zgodnie z przepisami, rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu 
tych taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo, albo  



o odmowie zatwierdzenia taryf. Uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf rada może podjąć 
wówczas, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami, czyli musi być ona 
uzasadniona.  
Pani V. Lemek wyjaśniła, iż w przypadku, kiedy rada nie podejmie uchwały w terminie 45 
dni od dnia złożenia wniosku, taryfy zweryfikowane przez burmistrza wchodzą w życie po 
upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.  
 
Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie Pan Piotr Michalkiewicz 
przekazał, iż taryfa została sporządzona na podstawie kosztów, które przedsiębiorstwo 
poniosło w roku 2012. Koszty zostały zweryfikowane o koszty poniesione w wyniku awarii, 
w związku z czym zaplanowane koszty są niższe niż w roku 2012. 
Przedsiębiorstwo prowadzi bieżącą działalność sprzedaży wody i ścieków oraz m.in. 
wymiana wodomierzy, diagnostyka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwanie awarii, 
utrzymanie obiektów. 
Radna Maria Szkwarek poprosiła o wyjaśnienie odnośnie zaplanowanych niższych kosztów  
w roku 2013 w stosunku do roku 2012.  
Pan P. Michalkiewicz wyjaśnił, że w roku 2012 przedsiębiorstwo poniosło zwiększone koszty 
związane z powodu awarii, szeregu usług podmiotów zewnętrznych i nadgodzin pracujących 
pracowników przy awariach.  
Radna Teresa Kozińska zadała pytanie, czy przedsiębiorstwo zyskało na sprzedaży wody  
i ścieków.  
Główna Księgowa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie Pani Karina Szulc 
odpowiedziało, iż przedsiębiorstwo posiada straty w wysokości 40.000 zł na wodzie.  
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, z czego wynikają straty.  
Pani Karina Szulc wyjaśniła, że wpływ na stratę ma także ilość sprzedaż wody, która wciąż 
spada od trzech lat.  
Pani K. Szulc przekazała, iż w przedsiębiorstwie zablokowano wszystkie wydatki i nie 
planowane są żadne podwyżki płac. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, o ile procent wzrosły ceny za wodę i ścieki  
w roku 2012.  
Radna Wiesława Marszał przekazała, iż w roku 2012 ceny wody wzrosły o 5,78%, a ścieków 
o 11,4%.  
 
 

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju 
społeczno- gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczącego 
wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru 
Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020. 

 
 
Burmistrz Miasta Zawidowa R. Łężny przekazał, iż następny okres programowania i podział 
środków unijnych w głównej mierze będzie się opierał na zadaniach dla regionów, a nie dla 
pojedynczych gmin.  
Na dzień dzisiejszy tworzone są regiony: legnicko-głogowski, wałbrzyski, jeleniogórski, 
wrocławski. 
Zamierzenia są takie, aby część pieniędzy przeznaczonych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na dofinansowywanie zadań było przekazane do danego regionu, aby region 
mógł je rozdzielić na zadania istotne dla siebie.  



Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, czy w ramach tego porozumienia gmina 
zobowiązuje się współfinansować zadania, które będą realizowane w ramach RPO.  
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że w ramach porozumienia gmina zobowiązuje się 
do wzięcia udziału  w opracowaniu strategii programu.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 16.25 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 


