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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. II 
 

 

Godzina rozpoczęcia: 10:00 

Godzina zakończenia: 11:00 

 

Ad. pkt 2 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, przywitał wszystkich zebranych po 
przerwie i wznowił obrady XXI sesji Rady Miejskiej oraz poprosił Panią Skarbnik Gminy 
Bożenę Kurczynę o zaprezentowanie projektu uchwały: 
 
a) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie 

na lata 2012- 2026 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu oraz poprosiła o wykreślenie ust. 2 w niniejszej uchwale. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, powiedział o pozytywnej opinii 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o 
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Ząbkowice 
Śląskie wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.  
Uchwała nr IV/308/2011 Składu Orzekającego RIO z dnia 19 grudnia 2011 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że przedstawiony przez Panią Skarbnik projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zakłada prognozy do 2026 roku, poprosił o 
zwrócenie uwagi na załącznik nr 1 do tej uchwały i na punkty 21 a i 22 a, które mówią o 
spełnieniu wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244. Komisja na swoim 
posiedzeniu, po przeanalizowaniu projektu uchwały pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dyskusji 
poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Głosowanie 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
b) rozpatrzenie uchwały budżetowej na rok 2012 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek omówił krótko projekt budżetu w formie 
prezentacji. Wydruk stanowi załącznik do protokołu. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła projekt uchwały budżetowej na rok 
2012, który stanowi załącznik do protokołu. 
 
Dodała,, że do uchwały został wprowadzony jeden paragraf, zgodnie z wymogami RIO. 
Dotyczy to nowego paragrafu 12. Należało określić plan dochodów oraz wydatków z 
tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z 
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wymóg ten wynika z przepisów 
szczegółowych ustaw. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, powiedział o pozytywnej opinii 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2012 wraz z uzasadnieniem. 
Uchwała nr IV/306/2011 Składu Orzekającego RIO z dnia 19 grudnia 2011 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Powiedział również o pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 
Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 
rok 2012. 
Uchwała nr IV/307/2011 Składu Orzekającego RIO z dnia 19 grudnia 2011 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że po dokładnej analizie na posiedzeniach Komisji w dniach 21 i 28 listopada 
br. stwierdzili, że przedstawiony projekt budżetu na 2012 rok, jest budżetem ambitnym i 
prorozwojowym. Dodał parę słów na temat budżetu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2012. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję. 
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Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że od kilku miesięcy stara się wprowadzić do 
projektu budżetu kilku pozycji, które są istotne są dla mieszkańców, nie znalazły one 
swojego odzwierciedlenia w projekcie budżetu. Przedstawił złożony wcześniej wniosek 
dot. proponowanych wydatków oraz źródła zmniejszenia tych wydatków, tzn. 
przesunięcia w działach i rozdziałach budżetowych. Wniosek stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że liczą, ze na park nie 
wydadzą 4 mln 900, ale na dzień dzisiejszy jest taki kosztorys i musi być zapisana taka 
kwota w budżecie, żeby móc ogłosić przetarg, tylko dzisiaj nie można zabrać pieniędzy, 
po przetargu kwota może być niższa i wtedy będzie można dokonać tych zmian. 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, udzieliła wyjaśnień do złożonych wniosków. 
Powiedziała, że dokonała analizy wniosku przedstawionego przez Radnego, i wynika, że 
kwotowo budżet się zamyka, jeżeli chodzi o zaproponowane zmiany. Ale zamyka się 
tylko kwotowo, natomiast nie zamyka się, jeżeli chodzi o rodzaj zaproponowanych zmian. 
Rodzaj zaproponowanych zmian dot. wydatków majątkowych i wydatków bieżących i nie 
jest to z zgodne z art. 242 ust. 1 o finansach publicznych, która wyraźnie precyzuje i tak 
jest skonstruowany budżet. Odczytała ten art., który mówi, że nie można uchwalić 
budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody 
bieżące. A w przypadku proponowanych przez Radnego zmian tak jest, wynika to z 
podsumowania. Dodała, że nie można głosować tego wniosku, gdyż narusza art. 242 ust. 
1 ustawy o finansach publicznych. 
 
Wywiązała się krótka dyskusja, w której zabrali głos Radny Franciszek Gawędy, Skarbnik 
Gminy Bożena Kurczyna, Radny Marek Ciapka, Radna Danuta Tkaczonek, Radny Bogdan 
Tkaczyński. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, podsumował, że zgadza się pod 
względem merytorycznym z wnioskiem Radnego Franciszka Gawędy odnośnie ulicy 
szpitalnej. Większość Radnych złożyła wnioski do budżetu, ale nie wszystko się udało 
ująć w budżecie, ponieważ musi być on zachowany w pewnych ramach finansowych. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, dodała, że w związku z tym, że od 1 stycznia 
wprowadzono zmiany do klasyfikacji budżetowej, trzeba się dostosować do tego, ulega 
likwidacji dział 756 po stronie wydatków, który brzmi dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane ich poborem i rozdział 756 47 pobór podatków opłat i nie podatkowych 
należności budżetowych, w związku z tym kwota 330 tys zł musi być przeniesiona do 
dział 750 administracja publiczna rozdział 750 23 urzędy gmin. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zamknął dyskusję oraz powiedział, 
że ze względu pranych zgłoszonego wniosku Radnego Franciszka Gawędy nie będą 
głosować. 
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W związku z powyższym poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na rok 
2012. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 1 głos przeciw, 0 wstrzymujących 
 
W wyniku głosownia Wysoka Rada przyjęła projekt uchwały budżetowej. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, podziękował Wysokiej Radzie za 
przyjęcie projektu uchwały budżetowej na rok 2012. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, złożył życzenia świąteczne oraz 
poinformował, że ostatnia sesja odbędzie się 30 grudnia br. o godzinie 9:00. 
 
Ad. pkt. 5 Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął obrady. 

 

Protokołowała 

Monika Gwóźdź 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 
       (-) Andrzej Dominik 
 


