
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w 29 sierpnia 2011r. 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.  
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 X sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
26  lipca 2011r.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej.  
4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu finansowego 

Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2011 roku. 
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2011 roku. 
6. Formy pomocy świadczone na rzecz rodzin poprzez MOPS. 
7. Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Uzależnień za 2010 rok. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie:  
      a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011, 

b) zaciągnięcie kredytu długoterminowego, 
c) zasad przyznawania Samorządowego Stypendium Miasta Zawidów za wyniki   
   w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. 

      9. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
    10. Sprawy różne. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski poinformował, iż w pierwszej kolejności zostaną 
omówione pkt. 6 i 7.  

6. Formy pomocy świadczone na rzecz rodzin poprzez MOPS. 
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Kozłowska oznajmiła, iż 
przekazała radnym pisemną informację z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Uzależnień za 2010 rok oraz Informację odnośnie form pomocy 
świadczonej na rzecz rodzin przez MOPS.  



Pani Anna Kozłowska oznajmiła, iż w ramach zadań własnych finansowanych przez gminę na 
dzień 31 lipca 2011 r. kwota wynosi 177.640 zł, natomiast w ramach zadań zleconych to 
kwota 825.392 zł, co razem na świadczenia dla mieszkańców daje 1.003.032 zł, przy czym 
udział gminy stanowi 17,71%  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czy w stosunku do roku ubiegłego wzrosła ilość 
rodzin, które są otoczone opieką przez MOPS.  
Pani A. Kozłowska odpowiedziała, że nie było drastycznego wzrostu ilości rodzin. Niektóre 
rodziny rezygnują z pomocy, lecz pojawiają się nowe. 
W związku z faktem, iż kryteria dochodowe nie są waloryzowane od 6 lat, wynagrodzenia 
poszły w górę, a kryteria MOPS-u pozostały niezmienione, część beneficjentów odpadła ze 
względu na to, że przekraczają kryteria dochodowe będąc w dalszym ciągu na niskim 
poziomie własnego finansowania.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, w jaki sposób MOPS udzielił pomocy jednoosobowej 
rodzinie. 
Pani Anna Kozłowska odpowiedziała, że MOPS umieścił tę osobę w schronisku dla 
bezdomnych i pokrywa koszty pobytu.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy są jakieś plany na przeniesienie siedziby MOPS-u.  
Pani A. Kozłowska odpowiedziała, że są.  
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy wśród pracowników występują jakieś żądania 
płacowe.  
Pani A. Kozłowska odpowiedziała, że nie.  
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy istnieją plany zwiększenia struktury 
organizacyjnej MOPS-u.  
Pani A. Kozłowska oznajmiła, że od 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie nowa ustawa  
o systemie pieczy zastępczej i pojawi się obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny.  
W związku z tym, trzeba się liczyć z zatrudnieniem pracownika, który będzie asystentem 
rodziny.  
Przewodniczący A. Pilarski poprosił panią A. Kozłowską o przedstawienie struktury 
organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy w Zawidowie.  
Pani A. Kozłowska poinformowała, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Zawidowie zatrudnionych jest 8 osób, w tym Kierownik (1 etat), główna księgowa (1 etat),  
2 pracowników socjalnych (2 etaty), inspektor ds. świadczeń rodzinnych (1 etat), inspektor 
ds. zaliczki alimentacyjnej i mieszkaniówki (1 etat), referent (zastępstwo ½ etatu), 
sprzątaczka (¼ etatu). 
Radny Dominik Tracz zadał pytanie, czy stosunkowo niskie bezrobocie w Zawidowie 
przedkłada się na to, że pozostaje trochę środków.  
Pani A. Kozłowska wyjaśniła, że nie przedkłada się, ponieważ stałymi beneficjentami są te 
same osoby nie potrafiące znaleźć zatrudnienia. 
Radny D. Tracz zadał pytanie, dlaczego Dzień pracownika socjalnego przypada na 21 
listopada. 
Pani A. Kozłowska odpowiedziała, że 21 listopada 1989 roku na Charzykowach pod 
Chojnicami śp. Jacek Kuroń zorganizował pierwsze spotkanie służb społecznych.  
Radny D. Tracz zadał pytanie, jak wygląda wystąpienie do starosty o zabranie prawa jazdy 
dłużnikom alimentacyjnym.  
Pani Anna Kozłowska oznajmiła, iż jest to skuteczny sposób na dłużników, lecz stosowany  
w ostateczności, w przypadku kiedy inne metody zawodzą.  
Pani A. Kozłowska poinformowała, że oprócz dodatków mieszkaniowych i świadczeń 
rodzinnych istnieje jeszcze forma specjalna pomocy społecznej taka jak zasiłek celowy 
specjalny. Zasiłek ten kierowany jest do rodzin, w których występują ciężkie choroby.  



Pani A. Kozłowska wyjaśniła, że stawki pomocy społecznej nie zostały zwaloryzowane do  
5 lat. W 2006 roku zasiłek pielęgnacyjny dla ZUS-u jak i pomocy społecznej wynosił 153,00 
zł. Na chwilę obecną ZUS posiada dodatek pielęgnacyjny w wysokości 187 zł, natomiast 
pomoc społeczna w dalszym ciągu na zasiłek posiada 153,00 zł.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, jak wyglądają usługi opiekuńcze.  
Pani A. Kozłowska odpowiedziała, że MOPS nie zatrudnia opiekunek, lecz wynajmuje usługę 
z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, który się mieści w Jeleniej Górze.  
 

7. Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Uzależnień za 2010 rok. 

 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż w skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wchodzą : Sekretarz Miasta odpowiadający za sprawy 
administracyjne Komisji, pracownik MOPS-u, emerytowany pracownik MOPS-u, ksiądz 
proboszcz, pani pedagog ze szkoły podstawowej, policjant posterunku policji w Zawidowie 
oraz policjant emerytowany. 
Przewodniczący A. Pilarski dodał, iż osobiście piastuje stanowisko Przewodniczącego 
Komisji. Posiedzenia są zwoływane średnio raz na miesiąc, a zadania pod kątem działania 
Komisji są rozłożone nie tylko na gminę, lecz także na powiat.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy w I półroczu 2011 roku pojawił się wzrost środków 
zgodnie z założeniami.  
Pani A. Kozłowska odpowiedziała, że środki są na tym samym poziomie. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy w porównaniu do roku 2009 petentów pojawiających 
się w punkcie konsultacyjnym jest więcej czy mniej.  
Pani A. Kozłowska odpowiedziała, że w skali roku liczba zainteresowanych jest mniej więcej 
taka sama.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, gdzie odbywały się pozaszkolne zajęcia dla dzieci  
i młodzieży prowadzone przez trenera środowiskowego.  
Pani A. Kozłowska odpowiedziała, że zajęcia odbywały się na orliku, a trenerem był 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Konrad Tkaczyk. Zakupione zostały piłki i siatki,  
a także organizowano wycieczki.  
Radny Adam Żuk zadał pytanie, czego dotyczy kampania „trzeźwy umysł”. 
Pani A. Kozłowska odpowiedziała, że kampania „trzeźwy umysł” organizowana jest od 4 lat. 
Realizowana jest wspólnie ze szkołą, gdzie odbywają się różnego typu konkursy sportowe, 
plastyczne itp.  
Pani Anna Kozłowska poinformowana, że co roku organizowane są kolonie dla dzieci, na 
których prowadzony jest program terapeutyczny.  
Przewodniczący A. Pilarski podziękował Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Annie Kozłowskiej za zreferowanie tematów.  
 

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów oraz planu finansowego 
Ośrodka Kultury w Zawidowie za I półrocze 2011 roku. 

 
Przewodniczący A. Pilarski odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonej 
przez Burmistrza Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zawidów za  
I półrocze 2011 roku.   
 



Radna G. Micińska zadała pytanie, dlaczego dochody w dziale „gospodarka mieszkaniowa” 
wynoszą jedyne 17%.  
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon wyjaśniła, iż 17% wynika z faktu, iż nie było dochodu ze 
zbycia mienia gminy w I półroczu. Dopiero w lipcu 2011r. udało się sprzedać dwie działki 
budowlane.  
 
 

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2011 roku. 
 
Pytań nie zadano.  
 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
      a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011, 

 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, ilu wiat dotyczy punkt „sprzedaż składników 
majątkowych, w tym wiat stalowych i rampy”.  
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki odpowiedział, że są to 3 wiaty.  
Sekretarz M. Rogacki poinformował, że gmina ogłosiła zapytanie ofertowe, na które zgłosiły 
się 3 firmy. W rezultacie wygrała firma „Insbud”, która będzie zajmowała się rozbiórką. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, kto zwracał się dofinansowanie zakupu urządzenia 
„Magnetronic”. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon odpowiedziała, że Kierownik Przychodni Rejonowej  
w Zawidowie Pani Ludmiła Antoniak zwróciła się do Przewodniczącego Rady Miejskiej  
i Burmistrza Miasta o pomoc w zakupie urządzenia pod nazwą „Magnetronic”  
z przeznaczeniem do leczenia układu kostno – mięśniowego.  
Aparat będzie współfinansowany także przez gminę Sulików i ZOZ w Zgorzelcu.  
Łączny koszt urządzenia to 18.000 zł.  
Radna T. Brud zadała pytanie, w których miejscach w mieście zostaną zamontowane ławki, 
na które gmina przeznacza 8.130 zł.  
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że ławki zostaną zamontowane na terenie miasta, m.in. 
koło kościoła, w parku, ul. Strzeleckiej oraz przy innych ulicach.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy.  
 
 

b) zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 
 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy na rok obecny są przewidywane jakieś 
inwestycje. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że nie.  
 
 

c) zasad przyznawania Samorządowego Stypendium Miasta Zawidów za wyniki   
   w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. 

 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że projekt uchwały jest inicjatywą Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.  



Radna G. Micińska zadała pytanie, ilu uczniów na dzień dzisiejszy kwalifikowałoby się do 
stypendium.  
Radna M. Niedźwiecka przekazała, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 
przygotował projekt uchwały 28 kwietnia, aby móc ująć środki w następnym roku 
budżetowym.  Na dzień dzisiejszy można przewidywać, że będą to 4 osoby.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy średnia ocen 3,5 nie jest za niska.  
Radna M. Niedźwiecka odpowiedziała, ze w stypendium naukowym trzeba posiadać średnią 
ocen 5,3 natomiast osoba, która uprawia sport nie zawsze jest genialna w nauce.   
Radna G. Micińska zadała pytanie, jak wyglądają kryteria w innych gminach. 
Radna M. Niedźwiecka odpowiedziała, że wygląda to podobnie.  
Radna M. Niedźwiecka przekazała, że w Zawidowie także są dzieci zdolne, które należałoby 
promować.  
 
 
Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 18.00 zakończył część wspólną posiedzenia i poprosił 
członków Komisji stałych o pozostanie na część drugą posiedzenia w celu wypracowania 
stanowisk do omówionych projektów uchwał.  
 
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   

                                                                                                        Andrzej Pilarski 

 
 
 

  

 


