SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w 2007 r.
Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, powołany przez
Zgromadzenie Związku w dniu 04.01.2007 r., pracował w następującym składzie:
- Emilian Stańczyszyn
– Przewodniczący,
- Marek Tramś
– Wiceprzewodniczący,
- Roman Jabłoński
– Członek,
- Stanisław Pępkowski
– Członek
- Alicja Serdak
– Członek,
- Jacek Szwagrzyk
– Członek,
- Wiesław Wabik
– Członek,
Przewodniczącym Zgromadzenia Związku była w tym okresie Sabina Zawis, a funkcję
Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia pełnił Franciszek Skibicki.
W okresie sprawozdawczym Zarząd zebrał się na 29 posiedzeniach, podczas których podjął
24 uchwały. W tym samym czasie Zgromadzenie Związku obradowało 6 razy i podjęło
łącznie 30 uchwał.
W 2007 r. Zarząd Związku kontynuował zadania zainicjowane przez Zarządy poprzednich
kadencji oraz przyjął do realizacji nowe projekty.
Zakres działalności Zarządu Związku można podzielić na kilka bloków tematycznych:
1) realizacja projektów:
- „Społeczeństwo Informacyjne” – budowa subregionalnej infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
- „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach
ZGZM”
2) gospodarka odpadami i ochrona środowiska,
3) rozwój turystyki,
4) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza,
5) ochrona zdrowia,
6) promocja Związku,
7) imprezy sportowe i kulturalne – integracja i promocja gmin ZGZM,
8) sprawy organizacyjne.
Ad. 1. Realizacja projektów
W 2007 r. Zarząd Związku przyjął do realizacji dwa nowe projekty.
Pierwszy z projektów pn. „Społeczeństwo informacyjne- budowa ponadlokalnej
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” będzie polegał na budowie nowoczesnej sieci
teleinformatycznej obejmującej obszar gmin: Polkowice, Chocianów, Przemków, Gaworzyce,
Grębocice, Radwanice, Pęcław i Jerzmanowa. Subregionalna sieć będzie umożliwiać
szerokopasmowy dostęp do Internetu. Realizacja projektu obejmie swoim zasięgiem
instytucje publiczne takie jak: urzędy gmin, szkoły, biblioteki, siedziby jednostek
ochotniczych straży pożarnych, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej, świetlice i inne
obiekty publiczne będące własnością gmin. Do sieci na zasadach komercyjnych będą mogły
również przyłączyć się inne podmioty i osoby fizyczne.
W związku z realizacją projektu Zarząd Związku zlecił opracowanie koncepcji technicznoorganizacyjnej sieci IT dla obszaru ZGZM. Wykonawca zadania - firma IT Com Piotr
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Serwadczak z siedzibą we Wrocławiu - został wyłoniony w trybie przetargu
nieograniczonego.
Opracowana przez Wykonawcę „Koncepcja …” uzyskała pozytywną opinię Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczącą jej zgodności w zakresie
przedmiotowym i podmiotowym w odniesieniu do założeń Regionalnego Projektu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Kolejne etapy realizacji projektu podjęte zostaną w 2008 r.
Drugi projekt, pn. „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodnościekowej w gminach ZGZM”, związany jest z uporządkowaniem gospodarki wodnościekowej na obszarze gmin należących do Związku.
W 2007 r. Zarząd Związku zlecił „Opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki wodno –
ściekowej w gminach ZGZM z analizą możliwości współfinansowania optymalnego wariantu
i przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej”. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm:
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. oraz Pracownia Projektowa Instalacji
Sanitarnych „INSTALPROJEKT” w Legnicy – wyłonione w drodze przetargu
nieograniczonego.
W grudniu 2007 r. Wykonawca zakończył realizację etapu I i II umowy, tj. opracował
koncepcję rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w gminach ZGZM oraz analizę
możliwości współfinansowania optymalnego wariantu wynikającego z koncepcji pod kątem
pozyskania środków z UE. Odbioru merytorycznego opracowanych dokumentów dokonała
powołana w tym celu Rada Techniczna, w skład której weszli pracownicy urzędów
poszczególnych gmin.
Etap III umowy, czyli opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla pozyskania finansowania
projektu ze środków WFOŚiGW oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie realizowany w 2008 r.
Nakłady poniesione w 2007 r. w związku z realizacją projektu „Pomoc techniczna w zakresie
gospodarki ściekowej …” wyniosły łącznie 128.100 zł.
Ad. 2. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska
Od połowy 2006 r. na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego prowadzona jest
selektywna zbiórka odpadów. W celu uruchomienia selektywnej zbiórki Związek zakupił
w 2006 r. łącznie 804 pojemniki do selektywnej zbiórki szkła bezbarwnego, szkła kolorowego
i tworzyw sztucznych (tzw. PET). Pojemniki zostały rozstawione kompletami (po jednym
pojemniku na każdy rodzaj odpadów) we wszystkich miejscowościach na terenie Związku.
Ze względu na napływające do Związku informacje o zapotrzebowaniu na dodatkowe
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów - Zarząd Związku podjął decyzję o zakupie
w 2007 roku dodatkowych pojemników. Dostawca – firma Aku Composites Sp. z o.o.
w Policach - został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Cena ofertowa dostawy
92 pojemników wyniosła 134.141,44 zł. Dostawa pojemników realizowana była w marcu
2007 r.
Dodatkowo Wykonawca przekazał nieodpłatnie 3 pojemniki (1 komplet). Dostarczony
komplet pojemników był rekompensatą dla Zamawiającego w związku z nieprawidłowym
wykonaniem pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych (pojemniki posiadają jeden otwór
wrzutowy zamiast dwóch umieszczonych na przeciwległych ścianach).
Pojemniki zostały nieodpłatnie przekazane na własność gmin zgodnie z decyzją
Zgromadzenia ZGZM (Uchwała Nr III/22/07 z dnia 19.04.2007 r. w sprawie nieodpłatnego
przekazania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów).
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Obecnie na terenie wszystkich gmin należących do Związku rozstawionych jest łącznie 899
pojemników.
Obsługą systemu selektywnej zbiórki odpadów zajmuje się, na podstawie zawartej
umowy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach. Miesięczny koszt
obsługi systemu (w tym zbiórka, transport i zagospodarowanie surowców) wynosi 988,90 zł.
(tj. 1,10 zł brutto za każdy obsługiwany pojemnik).
W 2007 r. Związek realizował projekt edukacji ekologicznej pn. „Tropiciele Odpadów”,
skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Był to ogólnopolski projekt realizowany przez 6
związków międzygminnych (łącznie 71 gmin), w tym Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.
Koordynatorem projektu był Związek Komunalny „Wisłok” w Rzeszowie. Projekt uzyskał
dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 250.000 zł. Łączna wartość projektu wyniosła
360.000 zł.
W ramach I etapu projektu zorganizowano na terenie Związku 50 wyjazdowych
warsztatów, podczas których dzieci, pod okiem przewodnika – ekologa, poznawały piękno
otaczającej przyrody oraz uczyły się zasad segregacji odpadów. Każdy uczestnik wyprawy
otrzymał certyfikat „Tropiciela odpadów”, mini-przewodnik zawierający szczegółowy opis
trasy wycieczki oraz słodycze.
Z programu skorzystały wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu ZGZM oraz
jedna szkoła ponadgimnazjalna.
W ramach kolejnych etapów zorganizowano konkurs związany ze zbiórką odpadów
elektrycznych i elektronicznych pn. „Przybysz z planety WEEE” oraz konkurs związany
ze zbiórką odpadów olejowych pn. „Olejowy Sherlock Holmes”.
Pierwszy konkurs polegał na skonstruowaniu instalacji przestrzennej (robota) ze zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, drugi - na sporządzeniu mapy (planu) najbliższej
okolicy i zaznaczeniu punktu zbiórki zużytego oleju.
Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody.
Udział własny Związku w realizacji projektu wyniósł łącznie 22.249 zł, z czego:
- warsztaty szkoleniowe dla koordynatora projektów i przewodników – ekologów - 990 zł.
- dowóz dzieci na warsztaty – 18.934 zł,
- zakup art. spożywczych (słodyczy) dla dzieci – 1.250 zł,
- zakup upominków dla dzieci - 798 zł,
- podróże służbowe – 277 zł.
Ad. 3. Rozwój turystyki
W ramach działań mających na celu rozbudowę infrastruktury turystycznej na obszarze
ZGZM, Zarząd Związku zlecił w 2006 r. dostawę 8 drewnianych wiat turystycznych. Zgodnie
z decyzją Zarządu wiaty zostały zakupione w formie elementów do samodzielnego montażu.
Dostawca – firma „Drewbud” Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach – został wyłoniony w drodze
przetargu nieograniczonego. Cena ofertowa dostawy 8 wiat drewnianych wyniosła
43.822,40 zł. Umowa została zawarta w dniu 10.11.2006 r. Dostawa została zrealizowana
w lutym 2007 r.
Elementy wiat zostały nieodpłatnie przekazane na własność gmin (zgodnie z Uchwałą
Nr II/17/07 Zgromadzenia ZGZM z dnia 23.02.2007 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania
na własność gmin wiat drewnianych).
Gminy we własnym zakresie i na własny koszt dokonały montażu wiat.
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Na utrzymanie szlaków turystycznych na terenie poszczególnych gmin, w tym: sprzątanie
szlaków, wykaszanie odcinków porośniętych trawą, wycinanie gałęzi zasłaniających
oznakowanie szlaku, wyrównanie i naprawę fragmentów nawierzchni szlaków przeznaczono
30.000 zł. Środki przekazano do gmin jako dotacje celowe. Łączna kwota dotacji została
podzielona pomiędzy gminy proporcjonalnie do długości szlaków na terenie danej gminy.
W ramach pozostałych działań wykupiono polisę ubezpieczenia Związku
od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem szlakami turystycznymi.
Roczny koszt ubezpieczenia wyniósł 1.445 zł.
Ad. 4. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
Środki na oświatę i wychowanie przekazano gminom jako dotacje celowe na pomoc
finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych. Podziału środków
dokonano proporcjonalnie do liczby mieszkańców poszczególnych gmin.
W 2007 r. pomoc finansową na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych
z zakresu oświaty i edukacji (m.in. remonty i modernizacje obiektów oświatowych,
wyposażenie placówek oświatowych, budowę hali sportowej, budowę przedszkola,
wykonanie ogrodzenia terenu szkoły) przekazano do gmin: Chocianów, Gaworzyce,
Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice.
Łączna kwota udzielonej pomocy finansowej dla gmin na zadania bieżące i inwestycyjne
z zakresu oświaty i edukacji wyniosła 857.767 zł.
W roku 2007 Związek kontynuował cykl szkoleń dla pracowników urzędów gmin
należących do Związku. Szkolenia były w całości finansowane ze środków Związku.
W każdym szkoleniu mogło uczestniczyć 5 osób z danej gminy. Dla uczestników szkoleń
zapewniano serwis kawowy oraz obiad.
W ramach cyklu zorganizowano następujące szkolenia:
1) „Prawo zamówień publicznych”,
2) „Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie”,
3) „Decyzje administracyjne wydawane przez organy administracji publicznej. Praktyczne
stosowanie KPA”,
4) „Praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem
jednolitego rzeczowego wykazu akt”,
5) „Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych – prawa i powinności podmiotów
obowiązków oraz organów administracji”,
6) „Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania
na środowisko w świetle prawa polskiego i wspólnotowego”,
7) „Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami”.
Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Poza zwiększeniem wiedzy uczestników,
były także okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i integracji.
Na organizację szkoleń wydatkowano łącznie kwotę 35.258 zł.
W 2007 r. Związek wspierał działalność Powiatowego Ośrodka Poradnictwa
Psychologiczno –Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, z którego
usług korzystają nauczyciele z obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Na powyższy
cel została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego w kwocie 17.000 zł.
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Ad. 5. Ochrona zdrowia
W 2007 r. pomoc finansową w formie dotacji celowych na dofinansowanie realizacji
własnych zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia (m.in.
na modernizacje obiektów ośrodków zdrowia, realizację programów profilaktyki zdrowotnej)
przekazano do gmin: Chocianów, Gaworzyce, Pęcław i Polkowice.
Łączna kwota udzielonej pomocy finansowej dla gmin na zadania bieżące i inwestycyjne
z zakresu ochrony zdrowia wyniosła 663.209 zł.
W ramach działań związanych z ochroną zdrowia Związek realizował program
profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców
gmin należących do Związku.
Wykonawcę zadania - Aquapark Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Polkowicach wyłoniono w wyniku ogłoszonego konkursu ofert. Program był realizowany przy udziale
finansowym osób z niego korzystających. Wysokość dofinansowania z budżetu Związku do
świadczeń rehabilitacyjnych zależna była od kryterium dochodu pacjenta i wynosiła od 85%
do 95% wartości pakietu (wartość ryczałtowa jednego pakietu - 154 zł).
Z programu skorzystało łącznie 301 osób - dofinansowano łącznie 427 pakietów
rehabilitacyjnych.
Na realizację programu wydatkowano kwotę 59.944 zł.
W 2007 r. Związek kontynuował realizację programu mającego na celu zapewnienie
mieszkańcom Powiatu Polkowickiego oraz mieszkańcom gmin Pęcław i Jerzmanowa
świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej usługi chirurgicznej, wykonywanej
całodobowo w soboty i dni wolne od pracy oraz w pozostałe dni w porze nocnej. Zadanie
było realizowane na podstawie porozumienia trójstronnego zawartego pomiędzy: Związkiem
Gmin Zagłębia Miedziowego, Powiatem Polkowickim oraz Gminą Polkowice. Każda ze stron
porozumienia przekazała na realizację programu kwotę 100.000 zł. Koordynatorem zadania
był Powiat Polkowicki.
Zakres świadczeń dla mieszkańców realizowanych w ramach programu obejmował m.in.
wykonywanie zdjęć RTG, zaopatrzenie chirurgiczne ran, nastawianie złamań
i unieruchomienie zewnętrzne, iniekcje domięśniowe.
W 2007 r. z usług medycznych w ramach powyższego programu skorzystało łącznie
3.630 pacjentów.
Ad. 6. Promocja Związku
W 2007 roku Zarząd Związku podjął działania mające na celu promocję Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego podczas imprez organizowanych na terenie gmin należących
do Związku.
W ramach zawartych umów promocyjnych organizator imprezy zobowiązany był do:
- umieszczenia bannera z logo Związku podczas trwania imprezy,
- przekazania informacji o Związku jako sponsorze w trakcie imprezy,
- zamieszczenie informacji o Związku jako sponsorze imprezy w sprawozdaniu dla co
najmniej jednego z wymienionych mediów: prasa, telewizja, radio lub strona internetowa.
W okresie sprawozdawczym Związek był promowany podczas 14 imprez na łączną kwotę
80.000 zł.
W ramach działań promocyjnych Zarząd Związku zlecił opracowanie koncepcji albumu
fotograficznego obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Wykonawcą zadania jest
Agencja Fotograficzna Lidia Chwistek we Wschowie. W ramach zawartej umowy
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Wykonawca zobowiązał się do wykonania i sprzedaży praw autorskich do 330 zdjęć
charakteryzujących obszar Związku (w tym zdjęć lotniczych), opracowania ogólnej koncepcji
albumu z wykorzystaniem tych zdjęć oraz do pełnienia nadzoru autorskiego nad
przygotowaniem albumu do druku i drukiem. Łączna wartość zadania wynosi 15.000 zł.
Termin przekazania ostatecznej wersji koncepcji albumu ustalono na dzień 18.04.2008 r.
Po odbiorze dzieła Związek przystąpi do procedury przetargowej w celu zlecenia druku
albumu.
Łączna kwota wydatków poniesionych na to zadanie w 2007 wyniosła 8.745 zł.
W okresie sprawozdawczym Związek promowany był także w broszurze
pt. „Dziadoszanie - plemię zamieszkujące ziemię głogowską we wczesnym średniowieczu”.
W publikacji zamieszczono logo oraz krótką informację o Związku. Koszt usługi promocyjnej
wyniósł 4.300 zł. W ramach usługi wydawca – Stowarzyszenie Regionalne „Nadodrzański
Zakątek” – przekazał dla Związku 500 egz. publikacji. Broszura została następnie przekazana
do wszystkich szkół z terenu Związku.
W 2007 r. wykonano materiały promocyjne:
- banery informacyjne z logo Związku - banery (8 szt.) zostały przekazane do gmin w celu ich
wykorzystania do promocji Związku podczas organizowanych imprez,
- kubki okolicznościowe z logo Związku – 200 szt.,
- pamięć przenośną (pen drive) z logo Związku – 200 szt.
Łączne koszty wykonania materiałów promocyjnych wyniosły 15.041 zł.
W 2007 r. wykonano także kalendarze książkowe z logo Związku na 2007 i 2008 r. – łączny
koszt 3.349 zł.

Ad. 7. Imprezy sportowe i kulturalne - integracja i promocja gmin ZGZM
Związek corocznie jest współorganizatorem imprez sportowych i kulturalnych zgodnie
z „Kalendarzem imprez” zatwierdzanym każdorazowo przez Zarząd Związku. W imprezach
uczestniczą przedstawiciele wszystkich gmin z obszaru Związku.
Większość imprez skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej.
W 2007 r. zorganizowano następujące imprezy sportowe:
1.
Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Gimnazja – Gaworzyce,
2.
Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Gimnazja – Grębocice,
3.
Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Szkoły Podstawowe – Grębocice,
4.
Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Szkoły Podstawowe – Chocianów,
5.
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt – Gimnazja – Jerzmanowa,
6.
„Gimnazjada 2007” – Gimnazja – Radwanice,
7.
Turniej „Unihokeja 2007 r.” – Szkoły Podstawowe – Gaworzyce,
8.
Turniej Tenisa Stołowego – Gimnazja – Jerzmanowa,
9.
XI Turniej Szachowy o Puchar Święta Niepodległości – Dzieci, młodzież, dorośli –
Gaworzyce,
10. Turniej Piłki Ręcznej Chłopców – Gimnazja – Grębocice.
W 2007 r. na organizację imprez sportowych w szkołach wydatkowano kwotę 17.075 zł.
Wydatki obejmują dowóz dzieci na imprezy, zakup nagród, artykułów spożywczych dla
zawodników (napoje, słodycze), umowy-zlecenia na sędziowanie i opiekę medyczną podczas
zawodów.
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W ramach imprez kulturalnych zorganizowano:
1) X Przegląd Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie” – Polkowice,
2) XIX Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny „Pisanka - Kraszanka”– Szkoły Podstawowe,
Gimnazja, Dorośli –– Polkowice,
3) Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - Szkoły Podstawowe i Gimnazja – Gaworzyce,
4) Plener Malarski 2007 – dzieci, młodzież, dorośli – Przemków,
5) Przegląd Kolęd i Pastorałek- dzieci, młodzież, dorośli – Gaworzyce.
Na organizację imprez kulturalnych w 2007 r. wydatkowano kwotę 7.523 zł. Wydatki
obejmowały m. in. zakup nagród, materiałów, artykułów spożywczych dla uczestników
imprez.
W 2007 r. Związek był także współorganizatorem dożynek powiatowych, które
organizowane są corocznie w poszczególnych gminach należących do Związku. W roku 2007
organizatorem dożynek była Gmina Grębocice. Na organizację imprezy Związek przekazał
Gminie Grębocice dotację celową w wysokości 22.500 zł. Organizację dożynek
współfinansował także Powiat Polkowicki oraz Gmina Grębocice.
Organizowane imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem i wpłynęły na dalszą
integrację społeczności Związku. Były także okazją do promowania Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego.

Ad. 8. Sprawy organizacyjne
W 2007 r. Zarząd Związku wykonywał swoje zadania przy pomocy Biura Związku,
w którym według stanu na dzień 31.12.2007 r. zatrudnionych było 10 osób, z czego: 1 osoba
przebywała na urlopie bezpłatnym, 1 osoba na urlopie macierzyńskim.
Łączna ilość etatów dla wszystkich stanowisk w Biurze Związku wynosi 6 i 2/3, z czego:
1) przewodniczący zarządu - 1 etat (zatrudnienie od 04.01.2007)
2) kierownik biura - 1 etat,
3) główny księgowy - 1 etat (pełny etat od 01.09.2007, wcześniej ½ etatu)
4) stanowisko ds. administracyjno-biurowych - 1 etat,
5) stanowisko ds. finansowo-księgowych - 1 etat,
6) stanowisko ds. koordynacji projektów - 1 etat (zatrudnienie od 16.06.2007, wcześniej
wakat),
7) stanowisko ds. górnictwa - ⅔ etatu (zatrudnienie od 16.04.2007, stanowisko nowoutworzone).
Od kwietnia 2007 r. w Biurze Związku zostało utworzone stanowisko ds. górnictwa.
Do zadań realizowanych na tym stanowisku należy m.in.
- monitorowanie projektów nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz
rozporządzeń wykonawczych, zgłaszanie uwag do tych projektów,
- monitorowanie projektów ustaw w zakresie podatków i opłat lokalnych ze szczególnym
uwzględnieniem podatku od nieruchomości oraz zgłaszanie uwag do tych projektów,
- dokonywanie analiz dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- współpraca z gminami należącymi do Związku w formie konsultacji z zakresu:
a) uzgadniania koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża, bezzbiornikowego
magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych,
b) opiniowania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,
c) uzgadniania warunków do decyzji organu na cofnięcie koncesji,
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d) opiniowania części podstawowej i szczegółowej planów ruchu zakładów górniczych,
e) opiniowania dodatków do części podstawowej i szczegółowej planu ruchu zakładu
górniczego,
f) opiniowania planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego,
g) opiniowania projektu prac geologicznych,
h) opiniowania planów ruchu prowadzonych prac geologicznych,
i) szkód górniczych,
j) profilaktycznego zabezpieczenia obiektów budowlanych,
k) opracowań w zakresie ujemnych wpływów górniczych na powierzchnię terenu
do studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
górniczego.
W 2007 r. zawarte były umowy-zlecenia na:
- obsługę prawną Związku,
- aktualizację serwisu internetowego i Biuletynu Informacji Publicznej Związku.
Od 15.01.2007 r. Biuro Związku mieści się w Polkowicach przy ul. Rynek 6. Pomieszczenia
dzierżawione są od PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach.
Od 14.09.2007 r. Związek dysponuje samochodem służbowym marki Opel Omega, rok prod.
1999. Samochód został nieodpłatnie przekazany dla Związku przez Komendę Straży
Miejskiej w Polkowicach. Wartość rynkowa samochodu wynosi 15.000 zł.
Obsługę budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach prowadzi Bank
Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Polkowicach, ul. Targowa 7, 59-100 Polkowice.
Polkowice, dnia 13.03.2008 r.
Przewodniczący Zarządu ZGZM
Emilian Stańczyszyn
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