SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w 2008 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 31 posiedzeniach, podczas których podjął
31 uchwał. W tym samym czasie Zgromadzenie Związku obradowało 6 razy i podjęło łącznie
22 uchwały.
W 2008 r. Zarząd Związku kontynuował zadania zainicjowane w poprzednich latach oraz
przyjął do realizacji nowe projekty.
Zakres działalności Zarządu Związku w 2008 roku obejmował niżej przedstawione bloki
tematyczne.
I.

Realizacja projektów
W 2008 r. Zarząd Związku kontynuował realizację rozpoczętych projektów:
- „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”
- „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach
ZGZM”
Pierwszy z projektów pn. „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego” ma na celu utworzenie dostępu do szerokopasmowego Internetu
we wszystkich gminach Związku. 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. Budowa subregionalnej sieci IT będzie realizowana przy
wykorzystaniu technologii podwieszenia kabli światłowodowych na infrastrukturze linii
napowietrznych niskiego i średniego napięcia. W lutym 2008r. Związek otrzymał pozytywną
odpowiedź od EnergiaPro Koncern Energetyczny w Legnicy odnośnie udostępnienia
infrastruktury linii napowietrznych dla potrzeb podwieszenia kabli światłowodowych w
ramach budowy w/w sieci.
W okresie od stycznia do maja 2008 r. Zarząd Związku odbył szereg spotkań m.in.
z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, z członkami Zarządu Województwa
Dolnośląskiego oraz z Pełnomocnikiem Marszałka ds. Informatyzacji, który wyraził
pozytywną opinię o projekcie Związku oraz zobowiązał się przedstawić projekt Zarządowi
Województwa Dolnośląskiego w celu podjęcia decyzji o przyznaniu środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego. Zarząd Związku kilkakrotnie występował do Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z pisemnym stanowiskiem o gotowości do realizacji projektu
„Budowa subregionalnej sieci IT …” (w tym o zabezpieczeniu środków budżetowych),
o gotowości podpisania porozumienia z Zarządem Województwa o dofinansowaniu projektu
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ze środków RPO oraz o otwartości na włączenie do projektu gmin z powiatów lubińskiego
i głogowskiego.
W dniu 30.06.2008r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 1688/III/08
w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Samorządu Województwa
Dolnośląskiego pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa
dolnośląskiej sieci szkieletowej” w ramach RPO dla WD na lata 2007 – 2013. Zgodnie z
treścią powyższej uchwały przewidziano realizację projektu pilotażowego na obszarze
powiatów: polkowickiego, lubińskiego i głogowskiego.
W związku z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zarząd Związku przystąpił do
kolejnych działań związanych z realizacją projektu – zlecono opracowanie optymalizacji
koncepcji subregionalnej sieci IT, studium wykonalności inwestycji oraz projektu
porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem ZGZM o
dofinansowanie realizacji projektu „Społeczeństwo informacyjne – budowa ponadlokalnej
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” ze środków RPO.
W związku z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego odbyły się trzy spotkania
przedstawicieli powiatów: polkowickiego, lubińskiego i głogowskiego w sprawie realizacji
projektu pilotażowego na obszarze tych powiatów. W wyniku spotkań zostały wystosowane
do Marszałka Województwa Dolnośląskiego wspólne stanowiska przedstawicieli trzech
powiatów w sprawie realizacji projektu.
Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na bieżąco informował Marszałka
Województwa Dolnośląskiego o decyzjach i postępie prac w realizacji zadania „Budowa
subregionalnej sieci IT…”.
W dniu 21.11.2008 r. Zarząd Związku przesłał do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
jednostronnie podpisany projekt porozumienia pomiędzy Związkiem i Samorządem
Województwa w sprawie dofinansowania realizacji projektu ze środków RPO z prośbą
o możliwie szybkie ustosunkowanie się. Kwestie uregulowane w projekcie porozumienia były
wielokrotnie konsultowane pomiędzy przedstawicielami Związku, jak również
przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Do Porozumienia został dołączony
harmonogram realizacji projektu. Zgodnie z projektem porozumienia Związek zadeklarował
udział własny w realizacji projektu na poziomie 26,87 % wartości projektu, tj. w kwocie
5.512.592 zł.
Równocześnie Zarząd Związku podjął decyzję o rozpoczęciu działań promujących projekt
„Budowa subregionalnej sieci IT…” poprzez cykl publikacji w prasie regionalnej
i ogólnopolskiej:
- w dniu 20 listopada 2008r. w Gazecie Wyborczej, w dodatku Gazeta na Forum
w Krzyżowej ukazał się artykuł „Internetowa rewolucja”,
- dniu 11 grudnia 2008r. w Gazecie Wyborczej, w dodatku Złota Jedynka ukazał się artykułu
„Światłowodowa rewolucja dla wsi i miasteczek”.
Artykuły informowały o planowanych działaniach Związku w zakresie budowy
subregionalnej sieci IT w celu umożliwienia mieszkańcom dostępu do szerokopasmowego
Internetu.
W konsekwencji publikacji artykułów do Biura Związku wpłynęło pismo od Dyrektora
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego informujące, że
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego jest podmiotem uprawnionym do składania
dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru projektów w trybie konkursowym do działania
2.1 RPO WD, którego termin ogłoszenia przewidywany jest na I kwartał 2010 r. Jednocześnie
Jan Warszawa poinformował, że Zarząd Województwa podejmie wszelkich starań o
przyspieszenie terminu naboru w powyższym działaniu w ramach środków RPO.
W okresie listopad – grudzień 2008 r. wykonawca – firma OrNet Sp. z o.o. w Lesznie
zakończyła opracowywanie dokumentów „Optymalizacja koncepcji techniczno –
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organizacyjnej subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”
oraz studium wykonalności inwestycji „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku
Gmin Zagłębia Miedziowego” i przekazała te dokumenty do Związku.
W dniu 19.12.2008r. nastąpiło spotkanie samorządowców z powiatów: polkowickiego,
głogowskiego i lubińskiego z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego – Piotrem
Borysem w sprawie włączenia do przygotowywanego przez Związek Gmin Zagłębia
Miedziowego pilotażowego projektu „Budowy sieci IT …” gmin: Ścinawa, Rudna, Gmina
Wiejska Lubin, Kotla, Żukowice, Gmina Wiejska Głogów. W konsekwencji tego spotkania
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Piotr Borys przekazał do Związku pisemną
informację, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego konkurs w zakresie
szerokopasmowego dostępu do Internetu na Dolnym Śląsku zostanie ogłoszony w maju 2009
roku, a kwota lokowanych środków to 12,5 mln euro.
Podsumowując powyższe, w roku sprawozdawczym Zarząd Związku podejmował
działania mające na celu przygotowanie się do realizacji projektu „Budowa subregionalnej
sieci IT na obszarze ZGZM”. Obecnie trwają przygotowania do przystąpienia do otwartego
konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 - 2013 Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku
„Społeczeństwo informacyjne”, działanie 2.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
który zgodnie z pisemną deklaracją Wicemarszałka Piotra Borysa, powinien zostać ogłoszony
w maju 2009 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.
W 2008 r. realizowany był 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.
Opracowana została dokumentacja aplikacyjna o pozyskanie środków na realizację
następujących zadań:
- dla Gminy Chocianów – zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowościach Parchów,
Pogorzeliska, Jabłonów”, źródło dofinansowania RPO,
- dla Gminy Gaworzyce – zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowościach Koźlice i
Kłobuczyn wraz z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach”, źródło
dofinansowania PROW,
- dla Gminy Jerzmanowa – zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Zofiówka”, źródło dofinansowania WFOŚ, PROW,
- dla Gminy Polkowice –zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Lubińska
i systemu monitoringu”, źródło dofinansowania PROW,
- dla Gminy Przemków –zadanie: III etap budowy kanalizacji Wysoka, Wilkocin, Łąkociny,
Jędrzychówek i Jakubowo, źródło dofinansowania RPO,
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-dla Gminy Radwanice – zadanie: „Budowa kanalizacji w m. Łagoszów Wielki i Dobromil”,
źródło dofinansowania RPO.
Dodatkowo do projektu została włączona Gmina Pęcław. W dniu 07.08.2008 r. została
zawarta umowa na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białołęka” w gminie Pęcław, (wniosek do
WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie dokumentacji technicznej,
dokumentacja aplikacyjna w tym: studium wykonalności, wniosek, na pozyskanie
dofinansowania realizacji zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). W trakcie
realizacji powyższej umowy okazało się, że Gmina Pęcław nie dysponuje środkami
finansowymi (tzw. udziałem własnym), niezbędnymi w procesie uzyskania pożyczki z
WFOŚiGW, a tym samym nie spełniała obligatoryjnych warunków w tym zakresie, co
spowodowało konieczność odstąpienia od dalszej realizacji umowy.
W okresie sprawozdawczym zostały złożone wnioski o dofinansowanie:
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007–2013 dla zadań gmin: Chocianów, Przemków i Radwanice.
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nabór przewidziany jest na pierwszą
połowę 2009 r. – Gmina Jerzmanowa, Gmina Polkowice.
W 2008 r. Zarząd Związku podjął działania zmierzające do przygotowania realizacji
kolejnych projektów, głównie poprzez szukanie zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2008 roku zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacji dwóch
projektów:
1) „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach” – wartość projektu 2.654.227 zł dofinansowanie ze środków unijnych w 100%,
2) „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego” – wartość projektu 1.682.876zł - dofinansowanie ze środków unijnych
w 85%.
W miesiącu czerwcu 2008 r. oba wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały
skierowane do oceny merytorycznej, której wyniki zostały ogłoszone w styczniu 2009 r.
Wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania. Realizacja programów rozpocznie się
w lipcu 2009 r.
Ponadto został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. Program pn. „Pływam” skierowany jest
do uczniów szkół podstawowych i ma na celu zarówno zdobycie umiejętności pływania, jak
i naukę zasad bezpiecznego zachowania się przy akwenach wodnych. Wartość całego
projektu wynosi 176.210zł, wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć SportowoRekreacyjnych - 50% wartości projektu.
Zakłada się objęcie projektem 15 szkół podstawowych z terenu Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego. Z każdej z tych szkół w projekcie weźmie udział około 20% dzieci – co łącznie
daje 645 uczestników. Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci z terenów
wiejskich oraz małych miejscowości, w których nie ma możliwości nauki pływania z powodu
braku basenów. W ramach projektu każdy uczeń będzie uczestniczył w cyklu 5 zajęć na
basenie. Każda lekcja będzie trwała 90 minut i będzie podzielona na dwa bloki:
- pierwszy obejmuje zajęcia praktyczne mające na celu zdobywanie umiejętności pływackich,
- drugi poświęcony jest zajęciom dydaktycznym w temacie bezpiecznego zachowania się
w akwenach wodnych i ich pobliżu oraz podstawy bezpieczeństwa i ratownictwa.
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Na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sportu
i Turystyki w marcu 2009 r., Związek Gmin Zagłębia Miedziowego znalazł się na liście
podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w/w zajęć. Przyznana kwota
dofinansowania wynosi 50.000 zł.
II. 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 i 2007 r. łącznie 899 pojemników 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.
Pojemniki zostały nieodpłatnie przekazane na własność gmin zgodnie z decyzją
Zgromadzenia ZGZM (Uchwała Nr XXI/77/06 z 27.09.2006 oraz Nr III/22/07 z 19.04.2007 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów).
Obsługą systemu selektywnej zbiórki odpadów zajmowało się Przedsiębiorstwo
Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach na podstawie umowy zawartej w 2006 r.
Miesięczny koszt obsługi systemu (w tym zbiórka, transport i zagospodarowanie surowców)
wynosił 988,90 zł. (tj. 1,10 zł brutto za każdy obsługiwany pojemnik).
W lipcu 2008 r. Przedsiębiorstwo wypowiedziało umowę z 17.07.2006 r. ze względu
na zmianę przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Zmiany opłat
za gospodarcze korzystnie ze środowiska spowodowały konieczność zweryfikowania sposobu
kalkulacji kosztów wywozu odpadów. Ze względu na trzymiesięczny okres wypowiedzenia
umowa zakończyła się w październiku 2008 r.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji, w miesiącach listopad i grudzień 2008 r.,
wywóz wysegregowanych odpadów prowadziło Przedsiębiorstwem Gospodarki Miejskiej
na podstawie odrębnej umowy. Koszt realizacji zadania w okresie listopad – grudzień 2008 r.
wyniósł 23.986,73 zł.
W miesiącu grudniu 2008 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu
wyłonienia wykonawcy zadania w 2009 r. W wyniku ogłoszonego przetargu
nieograniczonego została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca - Przedsiębiorstwo
Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach złożył ofertę na obsługę systemu selektywnej
zbiórki odpadów na następujących warunkach cenowych:
- obsługa 1 pojemnika do zbiórki tworzyw sztucznych (PET) – 65 zł brutto miesięcznie,
- obsługa 1 pojemnika do zbiórki szkła (bezbarwnego i kolorowego) – 35 zł brutto
miesięcznie.
Umowa została zawarta w dniu 22.12.2008 r. na okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
Zarząd Związku podjął również działania zmierzające do wypracowania wspólnego
systemu gospodarki odpadami dla regionu Zagłębia Miedziowego. W tym celu zlecono
opracowanie „Koncepcji systemu gospodarki odpadami dla gmin ZGZM” oraz „Aktualizacji
planu gospodarki odpadami dla ZGZM” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Prace nad dokumentami zostaną zakończone w I półroczu 2009 r.
III. Rozwój turystyki
Na utrzymanie szlaków turystycznych na terenie poszczególnych gmin, w szczególności
na utrzymanie czystości na szlakach przeznaczono 30.000 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu
Związku, umowy o sprzątanie szlaków zawierane były z osobami fizycznymi lub firmami
wskazanymi przez urzędy gmin, które w poprzednich latach zajmowały się tym zadaniem.
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Zawartych zostało 8 umów, odrębnie dla szlaków na terenie poszczególnych gmin.
Wartości poszczególnych umów zostały ustalone proporcjonalnie do długości szlaków
turystycznych przebiegających przez teren danej gminy.
W ramach pozostałych działań wykupiono polisę ubezpieczenia Związku
od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem szlakami turystycznymi.
Roczny koszt ubezpieczenia wyniósł 1.063 zł.
IV. Ochrona zdrowia
W ramach działań związanych z ochroną zdrowia Związek realizował program
profilaktyki zdrowotnej pn. „Poprawa zdrowia i jakości życia poprzez rehabilitację w zakresie
schorzeń narządów ruchu dla mieszkańców gmin: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice,
Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice”.
Wykonawcę zadania - Aquapark Polkowice S.A. - 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 - 156 zł).
Z programu, który był realizowany w okresie od kwietnia do grudnia roku sprawozdawczego,
skorzystało łącznie 65 osób - dofinansowano w sumie 135 pakietów rehabilitacyjnych.
Na realizację programu wydatkowano kwotę 19.328,40 zł.
V. Promocja Związku
W 2008 roku Zarząd Związku podjął działania mające na celu promocję Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki.
Powyższe działania obejmowały promocję Związku podczas imprez sportowych
i kulturalnych 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 60 imprez, m.in. podczas: Dni
Przemkowa, 51 rocznicy odkrycia złóż rudy miedzi w Sieroszowicach, Hubertusa
w Jakubowie, Polkowickiego Lata Kulturalnego, Flisu Odrzańskiego, Turnieju Wsi
w Grębocicach, Dożynek Gminnych w Jerzmanowej, wyjazdu Zespołu „Dawidenka”
na „Bukowińskie Spotkania”, Dnia Jagody w Chocianowie.
Łączna kwota wydatków na te działanie promocyjne wyniosła 324.999,98 zł.
W ramach działań promocyjnych Zarząd Związku zlecił w 2007 r. wykonanie koncepcji
albumu fotograficznego obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Wykonawcą zadania
była Agencja Fotograficzna Lidia Chwistek we Wschowie. W ramach zawartej umowy
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 umowy wyniosła 15.000 zł.
W 2008 r., po zakończeniu prac nad koncepcją albumu, Zarząd Związku przystąpił
do zlecenia druku albumu. Wykonawca, Drukarnia „Dimograf” w Bielsko-Białej, został
wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta w dn. 23.10.2008 r.
Odbiór albumów został zakończony w dniu 23.12.2008 r. Wystąpiło opóźnienie o 11 dni
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w terminie dostawy albumów z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zgodnie
z zapisami umowy Zamawiający – Związek – naliczył kary umowne w wysokości 998,45 zł.
Łączna kwota wydatków poniesionych na to zadanie w wyniosła: 108.522 zł, z tego:
1) wykonanie zdjęć (w tym lotniczych), opracowanie koncepcji albumu, nadzór autorski nad
drukiem albumu – 17.745 zł (z tego w 2007 roku - 8.745 zł, w 2008 r. – 9.000 zł),
2) przygotowanie do druku, druk i dostawa 5.000 egz. albumu - 90.768 zł.
W 2008 r. Zarząd Związku podjął decyzję o zleceniu aktualizacji i dodruku 20.000 szt.
Mapy turystycznej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Umowa na wykonanie zadania
została podpisana w dniu 28.12.2008 r. z Zakładem Kartograficznym „Sygnatura” w Zielonej
Górze. Realizacja zadania została zakończona w marcu 2009 r. Płatność w kwocie 20.972 zł
została zrealizowana w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2008.
W ramach pozostałych działań promocyjnych wykonano następujące materiały
promocyjne:
- kubki okolicznościowe – 200 szt.,
- pen drive z logo Związku – 1.000 szt.
- koszulki promocyjne z logo Związku – 5.444 szt.
- kalendarze z logo Związku, w tym: książkowe - 50 szt., ścienne format B2 – 500 szt.,
ścienne format A4 - 2.200 szt.,
Łączne koszty wykonania materiałów promocyjnych wyniosły 100.276,47zł.
Materiały promocyjne zostały przekazane do gmin w ilościach proporcjonalnych do liczby
mieszkańców.
Łącznie na promocję wydatkowano kwotę 546.016,45 zł.
VI. 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 2008 r. zorganizowano następujące imprezy sportowe:
1.
Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Gimnazja – Gaworzyce,
2.
Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Gimnazja – Grębocice,
3.
Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Szkoły Podstawowe – Chocianów
4.
Turniej Unihokeja Dziewcząt i Chłopców – Szkoły Podstawowe – Gaworzyce
5.
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt – Gimnazja – Jerzmanowa
6.
Gimnazjada – Gimnazja – Radwanice,
7.
Turniej Piłki Nożnej Chłopców – Szkoły Podstawowe – Białołęka
8.
Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców – Gimnazja – Jerzmanowa,
9.
Turniej Piłki Ręcznej Chłopców – Szkoły Podstawowe - Grębocice
10. XI Turniej Szachowy o Puchar Święta Niepodległości – Dzieci, młodzież, dorośli –
Gaworzyce,
11. Turniej Piłki Ręcznej Chłopców – Gimnazja – Grębocice.
W 2008 r. na organizację imprez sportowych w szkołach wydatkowano kwotę 21.247,44 zł.
Wydatki obejmowały dowóz uczniów 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) Festiwal Kolęd i Pastorałek – dzieci, młodzież, dorośli – Gaworzyce.
Na organizację imprez kulturalnych w 2008 r. wydatkowano kwotę 7.697,18 zł. Wydatki
obejmowały m. in. zakup nagród, materiałów, artykułów spożywczych dla uczestników.
W 2008 r. Związek był współorganizatorem największych imprez kulturalnych
organizowanych na terenie ZGZM, tj. Dożynek diecezjalno – powiatowych w Chocianowie
w dniu 14.09.2008 r. oraz IX Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie w dniach
27-28.09.2008r. Związek współuczestniczył finansowo w organizacji obu imprez w łącznej
kwocie 50.000 zł. W ramach powyższej kwoty sfinansowano występ zespołów artystycznych
podczas obu imprez.
Organizowane imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem i wpłynęły na dalszą
integrację społeczności Związku. Były także okazją do promowania Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego.
VII. Sprawy organizacyjne
W 2008 r. Zarząd Związku wykonywał zadania przy pomocy Biura Związku, w którym
według stanu na dzień 31.12.2008 r. zatrudnionych było 9 osób, z czego: 1 osoba przebywa
na urlopie bezpłatnym.
Łączna ilość etatów dla wszystkich stanowisk w Biurze Związku wynosi 6 i 2/3, z czego:
1) przewodniczący zarządu - 1 etat,
2) kierownik biura - 1 etat,
3) główny księgowy - 1 etat,
4) stanowisko ds. administracyjno-biurowych - 1 etat,
5) stanowisko ds. finansowo-księgowych - 1 etat,
6) stanowisko ds. koordynacji projektów - 1 etat,
7) stanowisko ds. górnictwa - ⅔ etatu.
W 2008 r. zawarte były stałe umowy-zlecenia na:
- obsługę prawną Związku (kwota 750 zł brutto miesięcznie),
- administrację Biuletynu Informacji Publicznej Związku (kwota 100 zł brutto miesięcznie).
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.
Samochód został nieodpłatnie przekazany dla Związku przez Komendę Straży Miejskiej
w Polkowicach. Garaż przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach dzierżawiony jest
od Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej sp. z o.o.
Obsługę budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach prowadzi Bank
Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Polkowicach, ul. Targowa 7, 59-100 Polkowice.
Polkowice, dnia 07.04.2009 r.
Przewodniczący Zarządu ZGZM
Emilian Stańczyszyn
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