
1 

 

Protokół nr XXI/2011 
z sesji Rady Miejskiej 

w Ząbkowicach Śląskich 
odbytej w dniu 14 grudnia 2011 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

cz. I 
 

Godzina rozpoczęcia: 10:00 

Godzina zakończenia: 10:55 

 

W sesji udział wzięli:  

Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich (lista obecności stanowi załącznik do 
protokołu) 

 

Ponadto uczestniczyli: 

Marcin Orzeszek     Burmistrz Ząbkowic Śląskich 

Ewa Figzał      Zastępca Burmistrza 

Iwona Aibin     Sekretarz Gminy 

Bożena Kurczyna     Skarbnik Gminy 

Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli 

oraz osoby przybyłe na sesję i goście zaproszeni: 

Urszula Parulska    Auditor Wiodący 

Mirosława Boduch    Sekretarz Powiatu Kłodzkiego 
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
oraz na podstawie Statutu Ząbkowic Śląskich, § 36 pkt. 1 Przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej  Dominik  -  o t w o r z y ł  XXI Sesję Rady Miejskiej w Ząbkowicach 
Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy w niej 21 radnych, co stanowi 
odpowiednie quorum, przy którym rada może obradować i podejmować 
prawomocne decyzje.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  poinformował, że protokół  
z obrad prowadzić będzie Pani Monika Gwóźdź.   
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, powiedział, że w dniu wczorajszym 
minęła 30 rocznica ogłoszenia stanu wojennego, poprosił wszystkich o powstanie, aby 
minutą ciszy uczcić wszystkie osoby represjonowane i wszystkie osoby, które zginęły w 
czasie stanu wojennego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, powiedział, że Komitet Techniczny 
działający przy Państwowej Izbie Handlu Zagranicznego z siedzibą w Gdyni, po 
zapoznaniu się z Raportem Auditora Wiodącego Pani Urszuli Parulskiej oraz po 
zapoznaniu się z opinią Kierownika Jakości wydał orzeczenie o nadaniu CERTYFIKATU 
dla SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wdrożonego w naszym Urzędzie Miejskim 
zgodnego z normą ISO 9001: 2008, które zostało zatwierdzone przez Prezesa Państwowej 
Izby Handlu Zagranicznego Pana Artura Szwocha. 
 
Pani Urszula Parulska oraz Pani Mirosława Boduch, zabrały głos. 
 
Wręczenie Certyfikatu. 
 
Następnie przedstawił porządek obrad: 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice 

Śląskie na lata 2012- 2026 

• Uchwała Budżetowa na 2012 rok 

-  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

3. Interpelacje i zapytania Radnych.  

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie obrad. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  poprosił wysoką Radę, aby  
do porządku obrad wprowadzić następujące projekt uchwały, które poddał pod 
głosowanie: 
 
a) Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011 

 
Głosowanie 
W wyniku głosowania Wysoka Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku. 

 
b) Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych 
 

Głosowanie 
W wyniku głosowania Wysoka Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku. 

 
c) W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. statutu. 

 
Głosowanie 
W wyniku głosowania Wysoka Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku. 

 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zapytała się w kwestii formalnej, czy jest opinia RIO do 
uchwały, która będzie dzisiaj zatwierdzana? 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, powiedział, że po przyjęciu 
porządku obrad, pełną informacje na temat opinii RIO przedstawi Pani Skarbnik. 
 
Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 

W związku z brakiem uwag do porządku obrad, został przyjęty. 

Ad. pkt. 2 Podjęcie Uchwał 

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, powiedziała, że w związku z tym, że wczoraj 
uzyskała informację telefoniczną, że jeszcze opinii RIO w zakresie przedstawionych 
projektów uchwał zarówno wieloletniej prognozy finansowej jak i uchwały budżetowej, 
RIO w związku z dużym nawałem pracy w ostatnim okresie nie była w stanie 
przygotować, dlatego też na dzisiejszej sesji nie mogą być te dwa projekty uchwał 
rozpatrzone. Opinie te mogą być przefaksowane w piątek najpóźniej w poniedziałek. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z tą informacją, 
zaproponował Wysokiej Radzie zmianę porządku obrad, aby w pkt. 2 rozpatrzyć 3 
projekty uchwał, które zostały wprowadzone do porządku obrad oraz pkt. 3, 4. Natomiast 
rozpatrzenie uchwał: 
�     w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowic Śląskie 

na lata 2012- 2026  
�      Uchwała Budżetowa na 2012 rok  
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Po ogłoszonej przerwie tj. w dniu 20 grudnia br. godzinie 9:00, do tego czasu będą opinie z 
RIO. 
 
W związku z powyższym poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
W wyniku głosowania Wysoka Rada przyjęła propozycje zmiany porządku obrad. 
 
Realizacja porządku obrad. 
 
a) rozpatrzenie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 

rok 2011 
 
Radny Franciszek Gawęda, zwrócił się z prośbą o przełożenie drugiej części sesji na środę 
21 grudnia, gdyż chciałby być na tej sesji, a ma wezwane do sądu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, powiedział, że w końcowej części po 
realizacji porządku obrad, wróci do wniosku. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję.  
 
Radny Marek Ciapka, zadał pytanie dot. pozycji zwiększenia dotacji na realizację wyroku 
sądowego, czego ta sprawa dotyczy? 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał, odpowiedziała, że toczyło się 
postępowanie sądowe między stronami: Ząbkowicki Ośrodek Kultury i pracownik 
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury. Jest to wyrok prawomocny, który trzeba zapłacić 
pracownikowi Ząbkowickiego Ośrodka Kultury. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, w związku z powyższym, zapytała, czy Dyrektor 
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury uczynił rezerwę na ten cel, bo to są długi ZOK-u a 
organizator w żaden sposób nie odpowiada za długi ZOK-u to jest rola i głowa Dyrektora 
ZOK-u tak dysponować środkami finansowymi, żeby płacić z własnych środków. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał, odpowiedziała, że ze względu na 
sytuację finansową ZOK-u, ZOK chce się wywiązać ze swoich zobowiązań, w związku z 
tym decyzja po zaopiniowaniu radcy prawnego została podjęta. Wiadomo jak sytuację 
finansową ma ZOK. 
 
Radny Marek Ciapka, poprosił o skonkretyzowanie, jakiej osoby to dotyczy. 
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Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał, powiedziała, że jeżeli ktoś jest 
indywidualnie zainteresowany szczegółami w sprawie, zaprosiła po sesji w celu 
doinformowania. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że nie miał zabierać głosu, bo sprawa dotyczy 
jego. Ale na podstawie wypowiedzi Pani Ewy Figzał nie sposób tego głosu nie zabrać, 
ponieważ w większości, te słowa mijają się z prawdą. ZOK w ubiegłym roku jeszcze 
zarządzony przez Panią Justynę Kaczorowską miał przygotowane na ten cel środki 
finansowe, ponieważ spodziewał się, że wstępując na drogę sądową prawdopodobnie 
przegra. I Pani Kaczorowska podjęła bezpośrednio z nim rozmowy chcąc polubownie 
załatwić tę sprawę, miała to załatwić do końca 2010 roku, mówiąc o tym, że ma 
przygotowane środki finansowe. Niestety jej choroba nie pozwoliła dokończyć jej sprawy. 
Ta sprawa ruszyła na kolejnych dyrektorów. O sprawie chcąc polubownie załatwić tę 
sprawę informował wielokrotnie Panią Ewę Figzał i Pana Burmistrza Marcina Orzeszka. 
 
 W związku z powyższym zadał pytanie, powinni się Państwo zastanowi, czy to jest 
jednostkowa sytuacja, czy w przyszłości inne instytucje, które będą z własnej winy 
ponosić długi, będą te długi obciążały budżet miejski? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że wypowiedź Pana 
Radnego jest skandaliczna, jeżeli chodzi o obwinianie osób, które są winne dzisiejszej 
decyzji, która zostanie poddana pod głosowanie wysokiej Radzie, ponieważ, że to nie on 
decyduje, i prawdą jest to, że Radny Franciszek Gawęda kilkakrotnie z nim na ten temat 
rozmawiał. Ale po konsultacji z opinią i w rozmowie z Panią Mecenas, uznali, że dla 
Gminy, która nie jest bezpośrednią strona, tylko ZOK, nie mógł podejmować decyzji, 
lepszym rozwiązaniem prawnym jest w tym momencie wyrok sądu, ponieważ co do tego 
odszkodowania nie wszyscy byli zgodni włącznie z prawnikiem. 
 
Radny Marek Ciapka, powiedział, że rozpoczynając dyskusję, nie chciał wywołać 
jakichkolwiek skandali, i nie myślał o tej osobie. Powiedział kilka zdań w tym temacie. 
Nawiązał również do dużych firm inwestycyjnych. 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że opinia Radcy Prawnego ustępującego Pana 
Kujacza, oraz opinia prawna pani Krehut, była jednoznaczna, te pieniądze należy 
wypłacić. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że nie była to kwestia 
odszkodowania, tylko była kwestia kwoty odszkodowania. 
 
Pani Maria Pater, powiedziała, że będąc osobą całkiem świeżą p.o. Dyrektora ZOK-u, nie 
znająca sprawy, nie mogła podjąć decyzji, co do wysokości wypłaty wynagrodzenia, 
ponieważ kwoty przedłożone przez Pana Franciszka były znacznie wyższe niż 
proponowana ugoda. W związku z tym sama zaproponowała Panu Franciszkowi, aby 
wystąpił na drogę sądową, która ustali konkretna kwotę, która będzie należna do 
wypłaty. 
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Radny Franciszek Gawęda, poprosił Burmistrza, bez konsultacji, aby powiedział, jaką 
zaproponował jemu kwotę. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że nie jest wstanie 
odpowiedzieć, ponieważ było to kilka miesięcy temu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zamknął dyskusję nad wywołanym 
tematem. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał,  dodała, że padło tutaj nazwisko 
Pana Burmistrza i jej nazwisko, dość ostre słowa, nie wie jak się zachować w stosunku do 
tych słów, ale jej forma odpowiedzi na zapytanie osób, które prosiły o wyjaśnienie była jak 
była. A była ona taka, żeby po prostu sprawę tą doprowadzić do jakiegoś finału, natomiast 
jakby ocenianie postępowania Pana Burmistrza czy jej jako urzędnika, z tą oceną się nie 
zgadza. 
 
Powiedziała, że nie zgadza się z wypowiedzią i z oceną działania i Pana Burmistrza i jej 
jako zastępcy Burmistrza, która została wyrażona przez konkretna osobę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zapytał, czy ktoś ma jakieś kwestie 
dot. projektu uchwały? 
 
Radny Marek Ciapka, zapytał o kwotę 20 tys oraz zwiększenie wydatków w dziale 921 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego… czy można rozwinąć wątek? Na co to jest? 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odpowiedziała, że to są środki przewidziane za 
energię elektryczną, które bardzo wzrosły w ostatnim okresie, ze względu na to, ze zostały 
otwarte nowe świetlice. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zamknął dyskusję nad projektem 
uchwały. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
poprosił członków Komisji o przegłosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego 
przez Panią Skarbnik projektu uchwały? 
 
Głosowanie członków komisji: 1 głos wstrzymujący 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że projekt został zatwierdzony. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poddał pod głosowanie Wysokiej 
Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
 
Głosowanie: 20 głosów za, 1 głos wstrzymujący 
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Wysoka Rada w wyniku głosowania przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
b) rozpatrzenie projektu uchwały- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych 
 
Zastępca Skarbnika Gminy Maria Borucka, przedstawiła powyższy projekt uchwały, 
który stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję.  
 
Radny Zdzisław Burnat, zadał pytanie odnośnie stawki podatku wartości budowli lub jej 
części związanych z prowadzeniem działalności. Jest wpisany wskaźnik 0,02, czy to 
dotyczy 0,02 % , czy dotyczy 2 %, bo zapis jest mało czytelny? 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, wyjaśniła, że jest podane wskaźnikowo, a nie 
procentowo, jest dobrze podane. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
poprosił członków Komisji o przegłosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Głosowanie członków komisji 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że projekt został zatwierdzony jednogłośne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poddał pod głosowanie Wysokiej 
Radzie projekt uchwały. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
c) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dot. statutu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, przedstawił powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik do protokołu, 
 
oraz otworzył dyskusję. 
 
Radny Marek Ciapka, porosił o przedstawienie, który paragraf został uchylony. 
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Radca Prawny Kamila Rutkowska- Krehut, powiedziała, że w rozstrzygnięciu 
nadzorczym Wojewoda stwierdził, że ta uchwała w sprawie konsultacji społecznych nie 
jest aktem prawa miejscowego dlatego stwierdził, nieważność paragrafu dot. wejścia w 
życie. Do końca nie zgadza się z tą opinią, ponieważ opiniując tamta uchwałę również 
powoływała się na opinię doktryny i ma również opinię innego wojewody, że jest to akt 
prawa miejscowego. Jednak stwierdzili, że zależy im na czasie, dlatego uchwała jest 
podejmowana w taki sposób. 
 
Radny Marek Ciapka, wyraził prywatne zdanie na ten temat. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zamknął dyskusję nad projektem 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
poprosił członków Komisji o przegłosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego 
projektu uchwały? 
 
Głosowanie członków komisji 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że projekt został zatwierdzony jednogłośne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poddał pod głosowanie Wysokiej 
Radzie projekt uchwały. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
Ad. pkt. 3 Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
Ad. pkt. 3 Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Ad. pkt. 4 Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poinformował, że w dniu 8 grudnia 
2011 roku na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Pani 
Radna Jolanta Mitręga zrezygnowała z funkcji Przewodniczącej Komisji i na jej miejsce 
członkowie Komisji wybrali Radną Panią Jadwigę Dziewa, na przewodniczącą komisji. 
 
Dodał, że wpłynęło pismo wraz ze zdjęciami Pana Prezesa Stowarzyszenia Unkasa Gałka, 
dot. programu Zdrowe dzieci zdrowa Polska, oraz prośba o zwiększenie dotacji dla klubu. 
Informacja jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej. 
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Zwrócił też uwagę Wysokiej Radzie, że w projekcie budżetu są przewidziane środki na 
stowarzyszania. 
 
Ryszard Barański, chciałby poinformować Radę o sprawach, które do niego wpływały a 
były zapoczątkowane jeszcze w poprzedniej radzie. Wpływały do niego jako byłego 
Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, powiedział, że 
sąd rejonowy w Ząbkowicach 12 grudnia unieważnił aneks do umowy dzierżawy 
sporządzony w dniu 20 lutego 2007 roku, jest to aneks przepisujący dzierżawę gminnych 
gruntów 45 ha, które prowadził przewodniczący Rady Andrzej Dominik, przepisane na 
jego syna. Umowa została unieważniona.  
Dodał również, że wpłynęło do niego pismo informujące go, że prokurator rejonowy 
przystąpił do postępowania nadzorczego, które prowadził Pan Wojewoda dot. naruszenia 
przez radnego gminy Andrzeja Dominika zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczych na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem 
mienia komunalnego. Pan Prokurator przystąpił do tego postępowania z tego tytułu, że 
Pan Wojewoda prowadzi to postępowanie bardzo opieszale. Poinformował, że dostał 
pismo z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, która poinformowała go, że decyzją tej 
prokuratury do prowadzenia postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przez 
przewodniczącego rady miejskiej w Ząbkowicach Andrzeja Dominika przestępstwa 
polegającego na sfałszowaniu podpisu Łukasza Dominika na aneksie, który został 
unieważniony. Postępowanie to prowadzi prokuratura w Dzierżoniowie. Powiedział, że 
nie spotkał się z reakcją w tym temacie, sądzi, że te tematy rozwiążą inne instytucje, 
wyraził swoje niezadowolenie i wyrazić pogląd, ze Rada nie stanęła na wysokości 
zadania, gdyż zwracał się z postulatem. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, w związku z wnioskiem Radnego 
Franciszka Gawędy, uprzejmie prosi, ponieważ, że w dniu 21 grudnia, jest umówiony na 
rozmowy dot. dróg wojewódzkich, ten termin nie odpowiada. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z powyższym przerwał 
dzisiejszą sesję, oraz wyznaczył nowy termin na wtorek 20 grudnia br. na godzinę 9:00. 
 
 
Protokołowała 

Monika Gwóźdź 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 
       (-) Andrzej Dominik 
 


