
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w 24 lipca 2012 r. w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury w Zawidowie  

 
 
Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 11.00. 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. 
Wiceprzewodniczący 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. Przyjęcie protokołów z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
17 kwietnia 2012 r., XXIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 maja 2012 r. 
oraz XXIV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 maja 2012 r. 

2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej wybranego w wyborach 
uzupełniających. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. za 2011r. 

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za pierwsze półrocze 2012r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa, 
b) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa,  
c) zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów,  
d) Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 – 2014,  
e) uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami  
    pozarządowymi w latach 2013-2014, 
f) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012, 
g) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2011 rok. 

6.  Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      7.  Sprawy różne. 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Pilarski poinformował, iż na posiedzeniu sesji zostanie 
wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wskazania delegata na 
Konferencję Krajową Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”. 
 
 



3. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. za 2011r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż radni otrzymali sprawozdanie w formie 
pisemnej. 
 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy na zgromadzeniu wspólników wszystkie 
uchwały zostały podjęte. 
Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie pan Piotr Michalkiewicz 
przekazał, iż Rada Nadzorcza spółki wydała pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu 
i działalności spółki. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, jak wyglądają wynagrodzenia pracowników 
fizycznych spółki. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski dodał, że z tego co się orientuje wynagrodzenia tych 
pracowników są bardzo niskie. 
Pan Piotr Michalkiewicz odpowiedział, iż wynagrodzenie pracownika fizycznego wynosi od 
1.200 zł do 1.650 zł netto, w zależności od przyznanych dodatków.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski zauważył, że 1.200 zł netto jest bardzo niskim 
wynagrodzeniem i apeluje o dokonanie regulacji płac pracowników fizycznych. 
Pan P. Michalkiewicz odpowiedział,  iż wszystkie wynagrodzenia, podwyżki i regulacje płac 
są konsultowane z Radą Nadzorczą spółki i to Rada pozytywnie lub negatywnie opiniuje taką 
regulacje.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, jak często odbywają się spotkania Rady 
Nadzorczej i jak jest ona wynagradzana. 
Pan P. Michalkiewicz odpowiedział, że Rada Nadzorcza spotyka się średnio raz na 2 
miesiące, czasem częściej, a wynagrodzenie jest ryczałtowe. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż  należałoby przyjrzeć się zasadom wynagradzania 
Rady Nadzorczej i zmienić na wynagradzanie z ryczałtowego na wynagrodzenie „za 
posiedzenie”.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czego dotyczył remont kaplicy cmentarnej 
wykonany ze środków własnych pozyskanych od gminy. 
Pan P. Michalkiewicz odpowiedział, że zostały wymienione drzwi, okna, został 
wyremontowany sufit i wykonane nowe nagłośnienie. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jaki jest zakres obowiązków pracowników „zamiatacz, 
ładowacz”. 
Pan P. Michalkiewicz odpowiedział, że są to osoby, które są przeszklone na ładowanie 
nieczystości płynnych, ciekłych i stałych. Pracownicy zajmują się wywozem nieczystości 
ciekłych, koszeniem trawy i uczestniczą w różnych pracach porządkowych.  
Radna G. Micińska zauważyła, iż PUK nie zajmuje się wywozem odpadów z terenu miasta. 
Pan P. Michalkiewicz odpowiedział, że pracownicy przedsiębiorstwa zajmują się wywozem 
odpadów z koszy ulicznych, targowiskiem i cmentarzem.  
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, czy pan Piotr Michalkiewicz ma plany co do 
rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa.  
Pan P. Michalkiewicz odpowiedział, że przedsiębiorstwo w pierwszej kolejności wykonuje  
obowiązki gminy w zakresie utrzymania czystości, zieleni, wywozu nieczystości, 
administracji cmentarza, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Chcąc rozwijać 
działalność spółki należy wymienić sprzęt i zatrudnić odpowiednich fachowców, na co jak 
wiadomo brak środków.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czego dotyczył zakup oprogramowania i sprzętu 
komputerowego na kwotę 73.600 zł.  



Pan P. Michalkiewicz odpowiedział, że został zakupiony moduł który pozwolił na 
współdziałanie wszystkich komputerów, co umożliwiło lepszy i szybszy przepływ danych.  
Wiązało się to również z wymianą przestarzałego sprzętu. Zakupiono nowy sprzęt i system 
inkasencki.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie skierowane do pana Piotra Michalkiewicza, 
czy oczyszczalnia została przekazana przedsiębiorstwu. 
Pan P. Michalkiewicz odpowiedział, że oczyszczalnie została przekazana na mocy umowy 
użyczenia, czyli w dalszym ciągu należy do gminy. 
Radna B. Szczygielska oznajmiła, iż należy zwrócić uwagę na wynagradzanie Rady 
Nadzorczej, ponieważ z wyliczeń wynika, iż jest to suma 1.700 zł miesięcznie, przy czym 
członków Rady jest trzech. Warto się temu przyjrzeć, ponieważ za zaoszczędzone pieniądze 
można byłoby podwyższyć wynagrodzenia pracownikom fizycznym. 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż radni Rady Miejskiej w Zawidowie otrzymują diety 
za posiedzenia, lecz poza spotkaniami także pełnią tę funkcję. Spotykają się z mieszkańcami, 
rozmawiają z nimi i w czasie wolnym zajmują się sprawami miasta, natomiast Rada 
Nadzorcza spotyka się sporadycznie w celu zatwierdzenia bilansów, czy sprawozdań i takie 
jest zdanie mieszkańców. 
Przewodniczący A. Pilarski podziękował panu Piotrowi Michalkiewiczowi za zreferowanie 
tematu i obecność na posiedzeniu Komisji Stałych.  
 

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za pierwsze półrocze 2012r. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż radni otrzymali sprawozdanie w formie 
pisemnej.  
Pytań nie zadano.  
 

5.  Podjęcie uchwał w sprawie:  
            a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały jest propozycją pana 
Marcina Rogackiego obecnego Sekretarza Miasta Zawidowa. 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czym sugerowano zapisując takie propozycję  
w projekcie uchwały.  
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki odpowiedział, iż sugerowano się wysokością 
wynagrodzenia, które posiadał poprzedni Burmistrz pan Józef Sontowski i które ustalił 
Minister. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jakie są maksymalne stawki w przypadku wynagrodzeń 
dla burmistrzów. 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon odpowiedziała, że wynagrodzenie zasadnicze może 
wynosić od 4.200 zł do 5.900 zł, dodatek funkcyjny do kwoty 1.900 zł, wysługa lat 5%-20%, 
dodatek specjalny od 20% do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 
Radna Teresa Brud zadała pytanie, czy Burmistrz Pan Robert Łężny przewiduje stanowisko 
Zastępcy Burmistrza.  
Burmistrz Miasta Zawidowa Pan Robert Łężny odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie 
przewiduje takiego stanowiska. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jaki jest stan prawny w kwestii powołania zastępcy 
burmistrza.  
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, iż ustawa o samorządzie gminnym mówi, iż  
w gminach do 20.000 mieszkańców jest uprawnienie do powołania jednego zastępcy. Nie ma 
obowiązku powołania zastępcy burmistrza.  



Przewodniczący A. Pilarski zauważył, iż zdarzają się różne sytuacje w życiu i w przyszłości 
może wyniknąć taka okoliczność, iż zastępca burmistrza będzie potrzebny.  
Radna T. Brud zadała pytanie, czy w Urzędzie zostanie upoważniony pracownik do 
podpisywania dokumentów w przypadku nieobecności Burmistrza.  
Burmistrz R. Łeżny odpowiedział, iż zostanie wydane stosowne upoważnienie.  
Radna G. Micińska zadała pytanie skierowane do Burmistrza Miasta, a mianowicie, czy 
uważa, że nowy burmistrz powinien posiadać zaproponowane stawki w projekcie uchwały. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że zaproponowane stawki są takie same jakie 
posiadał poprzedni burmistrz i nie nic nie uległo zmianie. Poza tym, są to stawki najniższe  
w porównaniu z innymi gminami. 
Radny Piotr Kosewicz zauważył, iż Burmistrz Robert Łężny nie jest osobą nową. Przez wiele 
lat piastował stanowisko Zastępcy Burmistrza i przez ten okres bardzo dobrze wywiązywał 
się ze swoich obowiązków. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki zauważył, iż Burmistrz R. Łężny nie powołuje zastępcy 
burmistrza, co wiąże się również ze zwiększeniem obowiązków. 
 

c) zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów,  
 

Pytań nie zadano. 
 

d) Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 – 2014,  
 

Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż program został przygotowany przez Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Annę Kozłowską. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zauważył, iż program zawiera cele, lecz brakuje sposobów 
realizacji. 
Pani Anna Kozłowska przekazała, iż celem głównym jest stworzenie warunków sprzyjających 
prawidłowemu funkcjonowaniu rodzin, oraz ich wspieranie poprzez bezpieczeństwo, pomoc  
i profilaktykę. Realizacja opiera się na celach i zostanie przedstawiona w późniejszych 
sprawozdaniach.  
 

 e) uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami  
    pozarządowymi w latach 2013-2014, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż program został podejmowany w latach 
poprzednich. Przedstawiony program dotyczy lat 2013-2014. 
Pytań nie zadano.  
 

f) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012, 
 
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, czy została udzielona pomocy mieszkańcom, 
którzy ucierpieli podczas powodzi. 
Sekretarz M. Rogacki odpowiedział, iż pomoc została udzielona. 
Radna B. Szczygielska zadała pytanie, czego dotyczy kwota 4.000 zł. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, iż kwota zostanie przeznaczona na oszacowanie szkód 
popowodziowych na podstawie których gmina wystąpi do Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego o środki na remonty. 
Radna G. Micińska zadała pytaniem gdzie znajduje się rów melioracyjny nr 822. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, iż rów nr 822 znajduje się pomiędzy przepustem 
betonowym na ulicy Dworcowej i Kolejowej.  



 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 11.55 zakończył część wspólną 
posiedzenia.  
 
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 

 
 


