
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w 15 maja 2012 r. w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury 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 Rady A. Pilarski poinformował, iż dnia 14 maja br. Pan Marcin Rogacki 
otrzymał pisemną nominację od Premiera RP Donalda Tuska, która upoważnia go do 
administrowania gminą do objęcia mandatu przez wybranego w wyborach przedterminowych 
burmistrza. 
 
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. 
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pani Teresa 
Kozińska otworzyła posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Gabriela Micińska otworzyła 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  
 
           1.  Przyjęcie protokołów z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 marca  
                2012 r. oraz XX sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 marca  2012 r.   
           2.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
           3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Zawidów za  
               2011 r. 
           4. Omówienie propozycji przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych  
                gminy Zawidów dotyczących zmian organizacyjnych w jednostkach.  
           5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
                a) ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Zawidowie. 
            6. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
            7. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Pilarski zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić 
informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Zawidów za 2011 r. 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż radni otrzymali ww. informację na piśmie. 
 
 
             1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Zawidów za  
                  2011 r. 
 
Radny Adam Żuk zauważył, iż w sprawozdaniu można zauważyć duży wzrost przestępstw 
narkotykowych. 



Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie pan Marcin Jabłoński omówił informację o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście Zawidów za 2011 r., który stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, jakie są plany odnośnie przeniesienia Ośrodka 
Zdrowia do obecnej siedziby Posterunku Policji w Zawidowie. 
Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu pan Jacek Bandyk oznajmił, 
iż jeśli doszłoby do zamiany obiektów potrzebna byłaby pomoc finansowa gminy w kwestii 
modernizacji i przystosowania służb do pracy. Na dzień dzisiejszy do Komendy Powiatowej 
Policji w Zgorzelcu nie wpłynęła żadna oficjalna propozycja zmiany lokalizacji posterunku.    
Radna G. Micińska zadała pytanie, jaki jest stan zatrudnienia w Posterunku Policji  
w Zawidowie na chwilę obecną. 
Pan M. Jabłoński odpowiedział, iż zatrudnionych jest 7 pracowników, ponadto doszedł 
pracownik biurowy. 
Pan M. Jabłoński wyjaśnił, iż siedziba Posterunku Policji w Zawidowie jest dobrze 
przystosowana do pracy służb, posiada garaże oraz odpowiednią ilość pomieszczeń, więc 
ciężko będzie dostosować inny budynek.  
Przewodniczący A. Pilarski zauważył, iż ze sprawozdania, jak i obserwacji można zauważyć, 
że pojawił się znaczny wzrost kradzieży mienia prywatnego oraz będącego własnością firm  
i instytucji.  
Pan M. Jabłoński wyjaśnił, iż kradzież jest to kategoria przestępstw, która jest problemem na 
skale całej Polski, gdzie panuje ciągły wzrost. Podejmowane są różne działania w celu 
eliminowania taki zdarzeń, które powoli przynoszą efekty. Kradzieże stanowią problem 
zwłaszcza jeśli chodzi o wykrywalność.  
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż warto byłoby wyznaczać patrole piesze 
funkcjonariuszy, które z pewnością dałyby pewne efekty. 
Pan J. Bandyk przekazał, iż patrole piesze mają miejsce, lecz są to służby nieumundurowane. 
 
Przewodniczący A. Pilarski podziękował panu Jackowi Bandykowi oraz panu Marcinowi 
Jabłońskiemu za obecność na posiedzeniu i zreferowanie tematu. 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
           4. Omówienie propozycji przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych  
                gminy Zawidów dotyczących zmian organizacyjnych w jednostkach.  
 
Przewodniczący A. Pilarski zauważył, iż nie jest zadowolony z odpowiedzi na wniosek, który 
postawiła Rada, lecz nie jest osobą decydującą w tej sprawie.  
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Kozłowska przekazała, iż 
przygotowała krótką i zwięzłą odpowiedź na wniosek, gdyż nie zamierza zmieniać struktury 
organizacyjnej, a jeśli Rada oczekuje zlikwidowania jednego z etatów, to niech wskaże który 
etat jest zbędny w MOPS-ie. 
Przewodniczący A Pilarski odpowiedział, iż chodziło posunięcia, które miałyby przynieść 
pewne oszczędności, a nie zwolnienia.  
Radna Maria Szkwarek oznajmiła, iż dla niej propozycje przedłożone przez kierowników 
jednostek organizacyjnych są jasne i czytelne.  
 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż obsługa księgowości oświaty już kiedyś 
funkcjonowała i zrezygnowano z tego stanowiska. 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon przekazała, iż wg zmiany ustawy o finansach publicznych 
musi być wydzielone stanowisko które będzie zajmowało się typowo księgowością oświaty. 



Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż wyznaczenie jednego pracownika Urzędu Miejskiego 
do zajmowania się księgowością oświaty nie jest właściwe, ponieważ kierownicy jednostek 
oświatowych powinni mieć także swoich księgowych. 
Pełniący funkcję Burmistrza Marcin Rogacki przekazał, iż ta propozycja została 
skonsultowana z gminami sąsiednimi, które także zmierzają w tym kierunku. Oprócz innych 
korzyści będą za tym szły oszczędności, za którymi wnioskowała Rada Miejska.  
Radna Maria Szkwarek oznajmiła, iż można by było zastanowić się nad kryteriami przyjęć 
dzieci do przedszkola, gdyż uczęszcza dużo dzieci, których rodzice niepracujący nie opłacają 
pobytu za przedszkole z uwagi na 5 godzin pobytu, a dzieci rodziców pracujących oczekują 
przyjęcia dziecka, ponieważ nie ma miejsca. 
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Zawidowie pani Wiesława Młynek wyjaśniła, że dzieci 
5-letnie musi przyjąć do przedszkola, a dzieci młodszych uczęszczających na 5 godzin jest 
naprawdę mało.  
Radna Teresa Brud oznajmiła, iż usunięcie jednego etatu w Urzędzie i stworzenie 1,5 etatu 
nie jest oszczędnością. 
Pełniący funkcję Burmistrza M. Rogacki wyjaśnił, iż są to jedynie propozycje, gdyż  
z decyzjami należy poczekać do momentu wyboru Burmistrza Miasta.  
Propozycja zawiera likwidacje 6 etatów w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych, na to 
miejsce będzie stworzone 1,5 etatu, więc są to oszczędność. W Urzędzie Miejskim stworzone 
miałoby być stanowisko do księgowości oświaty i 1 etatu informatyka, który zajmowałby się 
także obsługą jednostek organizacyjnych.  
Pełniący funkcję Burmistrza M. Rogacki wyjaśnił, iż także jest przeciwnikiem zwalniania 
pracowników i zgadza się z opiniami odnośnie stanowisk księgowości w jednostkach 
organizacyjnych. Zostały przeprowadzone kontrole w jednostkach, z których wynika, iż tylko 
w taki sposób można uzyskać oszczędności. 
Pełniący funkcję Burmistrza M. Rogacki przypomniał, iż jest to tylko propozycja i liczy na 
współpracę z Radą w celu wypracowania wspólnych stanowisk. 
Radna Gabriela Micińska zauważyła, iż parę lat wstecz w Urzędzie Miejskim funkcjonowało 
stanowisko ds. księgowości oświaty. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon oznajmiła, iż wszystko rozumie, lecz budżet gminy jest na chwilę 
obecną budżetem konsumpcyjnym. Jeśli nie zacznie się oszczędzać gmina może znaleźć się  
w dużych kłopotach. 
Radny Adam Żuk zauważył, iż radni wystąpili z wnioskiem i jak wiadomo ograniczenie 
wydatków bieżących jednostek organizacyjnych nie przyniesie oszczędności. Największym 
kosztem każdego zakładu pracy jest pracownik i należy zastanowić się nad przedstawionymi 
propozycjami, gdyż radni tego oczekiwali.  
Radna Teresa Brud zauważyła, iż warto przyjrzeć się chociażby oszczędnościom jakie można 
by uzyskać na energii elektrycznej.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, ile kosztuje ogrzewanie przedszkola, szkoły i Urzędu 
Miejskiego. 
Pani W. Młynek odpowiedziała, ze jest to koszt 20.000 zł w skali roku. 
Skarbnik K. Bilmon wyjaśniła, iż w Urzędzie na rok 2012 zapisano w budżecie 24.000 zł na 
ten cel, natomiast ogrzewanie szkoły jest kosztem w okolicach 200.000 zł. 
Radna Teresa Brud zadała pytanie, ile kosztowało budżet gminy powołanie dyrektora ds. 
sportu w Zespole Szkól. 
Radna dodała, iż uważa, że jest to zbędne stanowisko, które dotychczas nie funkcjonowało. 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Mędrek – Rutowicz wyjaśniła, że przygotuje 
odpowiedź na kolejną sesję.  
 Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, czy Rada posiada jakiekolwiek kompetencje  
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej jednostek organizacyjnych.  



Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, że nie ma kompetencji, lecz jest organem kontrolnym. 
Radna M. Szkwarek zauważyła, iż temat jest podejmowany podczas, kiedy na posiedzeniu 
nieobecna jest Dyrektor Zespołu Szkół pani Mariola Żurawińska. 
Radny G. Drabko oznajmił, iż skoro pani dyrektor posiada swoich zastępców, to może oni 
powinni pojawiać się na posiedzeniach w zastępstwie.  
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
                b) ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Radna Małgorzata Niedźwiecka poinformowała, iż projekt uchwały jest jej inicjatywą.  
Radna M. Niedźwiecka przekazała, iż dieta radnego jest rekompensatą za utracone 
wynagrodzenie i radni poza wspólnymi spotkaniami pracują społecznie. Radni starają się 
szukać oszczędności w jednostkach organizacyjnych gminy, więc warto by było te 
oszczędności zaczęli od zmniejszenia swoich diet. 
Radna M. Niedźwiecka  oznajmiła, iż zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na 
remonty dróg, pomieszczeń, czy inne potrzeby mieszkańców. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż Rada Miejska w Zawidowie jest dość oszczędną 
Radą, gdyż nie korzysta ze szkoleń, z samochodu służbowego i żadnych innych wydatków, 
które mógłby ponosić Urząd. Każdy z radnych działa w swoim indywidualnym zakresie nie 
tylko na posiedzeniach, lecz również prywatnie poświęcają czas mieszkańcom. 
Radna M. Niedźwiecka zadała pytanie, czy ktokolwiek z radnych korzystał z urlopu 
bezpłatnego w celu sprawowania funkcji radnego, tracąc przy tym zarobki. Osobiście 
korzystała z takiego urlopu, aby udać się na spotkanie, na którym pełniła funkcję radnej. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż w końcu przyjdzie taki moment, że radni będą 
musieli z takich urlopów korzystać, po to aby się spotkać na posiedzeniu, czy innym 
spotkaniu.  
Przewodniczący A. Pilarski zauważył, że radni Rady Miejskiej w Zawidowie otrzymują 
najmniejsze diety w okręgu. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż na kolejnej sesji zostanie wprowadzony do porządku 
obrad projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie. 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon wyjaśniła, iż należy wprowadzić zmiany w budżecie ze 
względu na konieczność cofnięcia wszystkich zarządzeń, cofnięcia przetargów i sprzedaży ze 
względu na brak osoby władnej do podejmowania decyzji. Należy zwiększyć linie kredytową 
do kwoty 800.000 zł, gdyż gmina musi odprowadzić 75% funduszu świadczeń socjalnych, 
spłacić dwie pożyczki i wypłacić wynagrodzenia. Kredyt będzie krótkoterminowy roczny. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż do biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo 
Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu odnośnie propozycji zamiany nieruchomości budynku, 
w którym znajduje się Posterunek Policji na budynek, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia.  
Radna M. Niedźwiecka oznajmiła, iż Zastępca Komendanta pan Jacek Bandyk wypowiedział 
się w tej kwestii i jak wiadomo przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji nic na ten temat 
nie wiedzą. 
Pełniący funkcję Burmistrza M. Rogacki wyjaśnił, że wstępnie miało to wyglądać w ten 
sposób, aby Policje wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przenieść na pierwsze 
piętro budynku Ośrodka Zdrowia. Na drugim piętrze miałyby znajdować się mieszkania 
socjalne, lecz z uwagi na duże koszty remontów, które gmina musiałaby ponieść decyzja nie 
zostanie podjęta do czasu wyboru Burmistrza Miasta Zawidowa.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, skąd pomysł na przeniesienie Ośrodka Zdrowia. 



Radna dodała, iż uważa, że budynek należący do starostwa, w którym umieszczony jest 
Ośrodek Zdrowia jest zrujnowany, wymaga dużych nakładów finansowych i głupotą byłoby 
zamieniać się na budynek który jest dobrym stanie.  
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż zostało przedstawione pismo i radni przedstawiają 
swoje zdanie na ten temat. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 19.00 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 

 
 


