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Protokół nr XXII/2011 
z sesji Rady Miejskiej 

w Ząbkowicach Śląskich 
odbytej w dniu 30 grudnia 2011 roku 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

Godzina rozpoczęcia: 9:00 

Godzina zakończenia: 9:47 

W sesji udział wzięli:  

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

Nieobecny usprawiedliwiony: 

Stanisław Susz    Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Ponadto uczestniczyli: 

Marcin Orzeszek     Burmistrz Ząbkowic Śląskich 

Ewa Figzał      Zastępca Burmistrza 

Piotr Miernik    Zastępca Burmistrza 

Iwona Aibin     Sekretarz Gminy 

Bożena Kurczyna     Skarbnik Gminy 

Kamila Rutkowska- Krehut  Radca Prawny 

Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli 

oraz osoby przybyłe na sesję 

 
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  XXII Sesję Rady Miejskiej w Ząbkowicach 
Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy w niej 20 radnych, co stanowi 
odpowiednie quorum, przy którym rada może obradować i podejmować 
prawomocne decyzje.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  poinformował, że protokół  
z obrad prowadzić będzie Pani Monika Gwóźdź.   
 

Następnie przedstawił porządek obrad. 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z dnia 30.11.2011 r.  

3. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 

4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.     

5. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2011 

b) w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ząbkowice Śląskie 

c) w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich 

d) w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała Narkomanii na rok 2012 

e) w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych  

w obszarze Gminy Ząbkowice Śląskie w obrębie leśnym Bielawa 

6. Interpelacje i zapytania Radnych.  

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  poprosił wysoką Radę, aby  
do porządku obrad wprowadzić następujące projekt uchwały, które poddał pod 
głosowanie:  
 
• uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem 

roku budżetowego 
 

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

• w sprawie sprzeciwu wobec planów resortu sprawiedliwości 

Głosowanie 
W wyniku głosowania Wysoka Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku. 
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Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 

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

Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołu z dnia 30.11.2011 

Wysoka Rada przyjęła przez aklamację protokół z dnia 30.11.2011 roku.  
 

Ad. pkt. 3 Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik przedstawił informację  
ze swojej pracy od ostatniej sesji. 
 
 
Ad. pkt. 4 Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.     

 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek przedstawił informację ze swojej pracy 
od ostatniej sesji (informację stanowi załącznik do protokołu). 
 
Ad. pkt. 5 Podjęcie Uchwał 
 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2011 

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dyskusji nad 
projektem uchwały poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Budżetu o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
poprosił członków Komisji o przegłosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego 
przez Panią Skarbnik projektu uchwały? 
 
Głosowanie  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że projekt przeszedł. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poddał pod głosowanie Wysokiej 
Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
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b) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 
budżetowego 

 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Radny Marek Ciapka, zapytał o inwestycję ulicy dalekiej. Wydaje się, ze ta inwestycja jest 
skończona, widzi, że jest jakiś aneks z listopada, czy może się dowiedzieć, co jeszcze 
będzie tam robione, że nie można zamknąć inwestycji? 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że na ulicy dalekiej odbyły się roboty 
dodatkowe, natomiast aneks z uwagi na roboty dodatkowe, wprowadzał zmianę terminu 
wykonania. Na dzień dzisiejszy inwestycja jest zakończona pod względem wykonawstwa, 
ale z uwagi na niezakończony etap rozliczeń, musza być zabezpieczone pewne pieniążki 
na przyszły rok. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów w dyskusji nad projektem uchwały poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
poprosił członków Komisji o przegłosowanie, kto jest za przyjęciem przedstawionego 
przez Panią Skarbnik projektu uchwały? 
 
Głosowanie  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że projekt przeszedł. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poddał pod głosowanie Wysokiej 
Radzie projekt uchwały. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
c) w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ząbkowice Śląskie 

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Gnach, przedstawiła 
powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zadał pytanie związane z konsultacjami zawartymi w 
uzasadnieniu? Czy oprócz tego były prowadzone jakiekolwiek inne konsultacje z 
mieszkańcami już tam wybudowanych domków? 
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Gnach, odpowiedziała, 
że było to konsultowane z zarządem osiedla i uzyskało pozytywną opinie zarządu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów w dyskusji nad projektem uchwały poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie 
projekt uchwały. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
d) w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, przedstawiła powyższy 
projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu. 
 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Jadwiga 
Dziewa, powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Radna Jolanta Mitręga, poprosiła, aby Pani Kierownik powiedziała, dlaczego jest 
zmieniany statut. 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, odpowiedziała, że od 2006 
roku nie było zmiany, a doszły nowe zadania, zmieniły się ustawy. I od 1 stycznia 2012 
roku dochodzi nowe zadanie, o którym mówi ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Powiedziała, na czym polegać będą zmiany dot. powyższej ustawy. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zwróciła uwagę na formalne zmiany, które zgłosiła na Komisji 
Gospodarczej dot. § 4 pkt. 5 ppkt. 1 winno być „ze środków własnych gminy”, rozdział III  
§ 4 pkt. 2 winno być + „I rozwiązuje Burmistrz Ząbkowic Śląskich” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów w dyskusji nad projektem uchwały poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie 
projekt uchwały. 
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Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
e) w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziała Narkomanii na rok 2012 
 

Inspektor Anna Marcinków, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Jadwiga 
Dziewa, powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Radny Franciszek Gawęda, pytał o rozdział III, pkt. A, czy to wynagrodzenie wynika z 
jakiś ogólnych zewnętrznych przepisów, czy to są nasze wewnętrzne przepisy gminne? 
 
Inspektor Anna Marcinków, odpowiedziała, że zapis o wynagrodzeniu w gminnym 
programie, jest zapisane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, wysokość zapisana jest w gminnym programie, który przyjmuje Rada. Nie 
jest określono procentowo. Ten procent jest od paru lat, który się nie zmienia. 
 
Radny Franciszek Gawęda, dopowiedział, że w dobie, kiedy wszyscy oszczędzają na 
wszystkim, jest sensowne wypłacania Komisji, a Komisję można stworzyć z samych 
Radnych, którzy mają odpowiednie diety i ten wydatek ominąć. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów w dyskusji nad projektem uchwały poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie 
projekt uchwały. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
f) w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych  

w obszarze Gminy Ząbkowice Śląskie w obrębie leśnym Bielawa 
p.o. Kierownika Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Piotr 
Szymański, przedstawił powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik do 
protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Radny Antoni Dulęba, powiedział, że ma obawy, że coś się za tym kryje, ponieważ 
kamieniołomy za Brodziszowem po prawym boku, chcą się rozbudowywać. Czy to nie 
jest jakąś manipulacja, żeby zablokować wywóz surowca. Czy to nie jest dziwne, że akurat 
w tym miejscu znaleźli strefę ochronna lasów. 
 
p.o. Kierownika Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Piotr 
Szymański, odpowiedział, że nie wie czy za ty się cos knuje, i że było to sprowadzone ze 
studium, który przewiduje teren lasu. 
 
Radny Antoni Dulęba, czy ktoś próbował się skonsultować z dyrekcja tych kopalni, które 
mają prawo do wydobywania kamienia na tym terenie. 
 
Radny Marek Ciapka, również wypowiedział się w tym temacie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów w dyskusji nad projektem uchwały poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie 
projekt uchwały. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący  
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
g) w sprawie sprzeciwu wobec planów resortu sprawiedliwości 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga, przedstawiła powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik do protokołu. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, wyjaśnił, że projekt rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości zakłada zniesienie sądów, gdzie ilość sędziów jest poniżej 15. 
Nasz Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich orzeka 13 sędziów. Domyśla się, że ktoś, kto 
tworzył projekt rozporządzenia Departament Sądów Powszechnych mógł nie mieć 
wiedzy z Departamentu Inwestycji, że u nas powstaje nowy sąd. Powiedział również o 
propozycji. 
 
Radny Krzysztof Gnach, kiedy mają rozstrzygnąć się konsultacje? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że nie ma terminu. 
Ministerstwo traktuje to, jako projekt wstępny. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów w dyskusji nad projektem uchwały poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie 
projekt uchwały. 
 
Głosowanie  
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
Ad. pkt. 6 Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poinformował, że w okresie miedzy 
sesyjnym wpłynęły dwie interpelacje od Radnej Danuty Tkaczonek: 
 
 - w sprawie gospodarki finansowej w ZOK-u 

- w sprawie skandalicznego, niezgodnego z prawem działania osób pełniących w 
ząbkowickim samorządzie odpowiedzialne i eksponowane funkcje publiczne. 
 
Jak i również zapytanie radnego Franciszka Gawędy w sprawie wprowadzenia zmian w 
budżecie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2011 podjętych uchwałą z dnia 30 
listopada 2011 roku. 
 
Ad. pkt. 7 Sprawy różne. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad. pkt. 8 Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął obrady. 

 

Protokołowała 

Monika Gwóźdź 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 
       (-) Andrzej Dominik 
 

 
 


