
Protokół 
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie 

                 odbytego w 14 kwietnia 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 
wznowiła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, której część odbyła się 
wcześniej. 
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.  
 
 
Tematem posiedzenia było omówienie następujących punktów: 
 
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności międzysesyjnej. 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011, 
3. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
4. Sprawy różne. 
 
 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011, 
 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon przekazała, że projekt uchwały dotyczy dwóch zadań. 
Pierwsze zadanie dotyczy rządowego programu „Radosna szkoła”. 
Drugie zadanie to „Poprawa infrastruktury istniejących obiektów sportowych w Zawidowie”. 
W ramach tego zadania będą wykonywane takie prace jak: 
-stadion miejski tj. wykonanie piłkochwytu od strony ulicy Zgorzeleckiej i remont trybun oraz  
  szatni,  
- modernizacja boiska przy szkole  w Zawidowie tj. wykonanie nawierzchni, dojścia i 
dojazdy, schody i remont trybun. 
Koszt pierwszego zadania wynosi 190.315 zł, gdzie 63.850 zł jest dotacją z budżetu państwa, 
a 126.465 zł to środki własne gminy, w tym kredyt na rynku krajowym 118.489 zł. 
Koszt drugiego zadania wynosi 309.373zł, gdzie 190.187 to środki z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 119.186 zł to środki własne gminy.  
Skarbnik K. Bilmon wyjaśniła, że w projekcie uchwały zmieniony został §4, gdzie 
zwiększono limit o 200.000zł. 
 
Radna Gabriela Micińska oznajmiła, iż w momencie kiedy radni otrzymali propozycje 
wykonania tych zadań miała wątpliwości. 



Radna zadała pytanie, czego dotyczy urządzenie placu zabaw, bo wydaje się, że zadania się 
powielają.  
Zastępca Burmistrza Robert Łężny oznajmił, iż jedno zadanie dotyczy placu zabaw, a drugie 
terenu, który będzie go otaczał. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy Urząd składając wniosek na dofinansowanie programu 
„Radosna Szkoła” wiedział jaki będzie procent dofinansowania, a jaki wkład własny. 
Radna G. Micińska zapytała, czy 63.850 zł jest na „Radosną Szkołę”. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że tak. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jak wygląda procent dofinansowania i wkład własny w 
zadaniu „Poprawa infrastruktury istniejących obiektów sportowych”. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy nie można było zwiększyć kwoty o np. 100.000zł, aby 
zadanie „Radosna szkoła” została ujęta w zadaniu „Poprawa infrastruktury istniejących 
obiektów sportowych”. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, ze jest to 75% kosztów kwalifikowanych, a na 
koniec wychodzi 50%, a w PROW-ie są limity i nie można pozyskać funduszy ile się chce. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, jaki będzie wskaźnik zadłużenia do dochodów w %. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że około 30%. 
 
Radna Małgorzata Niedźwiecka oznajmiła, iż jak wiadomo dokumentacja na „Radosną 
szkołę” została wykonana w ubiegłym roku. 
Radna zadała pytanie, czy w poprzednim roku zostały przyznane pieniądze i czy zadanie było 
wprowadzone do budżetu. 
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, że tak, lecz w związku z powodzią pieniądze zostały 
oddane. 
Radny Adam Żuk zadał pytanie, czy jeśli zaoszczędzi się na „Radosnej szkole”, to czy można 
zagospodarować pieniądze na np. oświetlenie ulic. 
Skarbnik K. Bilmon oznajmiła, że dofinansowanie dotyczy całej kwoty, a jeśli będzie ona 
mniejsza to i dofinansowanie się zmniejszy. 
 
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, jak będzie wyglądała dostępność do korzystania z 
boiska i placu zabaw, oraz czy będzie konieczność monitorowania i zatrudnienie osoby 
odpowiedzialnej za nadzór nad obiektami. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny oznajmił, że być może zostanie założony monitoring. 
Radny A. Żuk zadał pytanie, czy plac zabaw będzie prowadzony jako obiekt budowlany i czy 
będzie posiadał książkę obiektów budowlanych.  
Radna Teresa Brud oznajmiła, że place zabaw zgodnie z prawem budowlanym podlegają 
okresowym kontrolom. 
 
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja z nieuporządkowanym 
terenem po strzelnicy. 
Radny zadał pytanie, czy teren należy do gminy. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny oznajmił, że teren należy do gminy. 
Radny G. Drabko zauważył, iż warto byłoby zająć się w końcu tym terenem.  
Radna B. Szczygielska oznajmiła, że szatnia klubu „Piast” kosztuje 64.000zł i nie uważa, aby 
tego za gospodarność.  
Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, że wynika to z kosztorysu. 
 
 



Przewodniczący A. Pilarski o godzinie 16.45 zakończył część wspólną posiedzenia i poprosił 
członków Komisji stałych o pozostanie na część drugą posiedzenia w celu wypracowania 
stanowisk. 
 
 
 
            Protokołowała:                                                                  Przewodniczył: 

       Izabela Matuszczyk                                               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                   
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