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BRM.0002.45.2013 
Protokół nr XLV/2013 

z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
odbytej w dniu 29 maja 2013 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

Godzina rozpoczęcia: 12:00 
Godzina zakończenia: 15:10 
 

W sesji udział wzięli:  

Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

 

Nieobecni usprawiedliwieni Radni: 

Zdzisław Burnat 

Dorota Krusze 

  

Ponadto uczestniczyli: 

Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Przewodniczący Zarządów Osiedli (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu) 

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  XLV Sesję Rady Miejskiej 
Ząbkowic Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy w niej 19 radnych,  
co stanowi odpowiednie quorum, przy którym rada może obradować i podejmować 
prawomocne decyzje.  
 

Następnie przedstawił porządek obrad: 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z dnia 25.04.2013 r. 
3. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
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4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji. 
5. Informacja z wykonania budżetu miasta i gminy Ząbkowic Śląskich za 2012 rok.  
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
6. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie za 2012 rok. 
7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 
9. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie nadania honorowej odznaki „Zasłużony dla Ząbkowic Śląskich” 
b) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ząbkowic Śląskich” 
10. Interpelacje i zapytania Radnych. 
11. Sprawy Różne 
12. Zakończenie obrad.  
 
 
Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Wysoką Radę, aby 
wprowadzić do porządku dzisiejszych obrad następujące projekty uchwał: 
 
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 r.  

 
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ząbkowickiego Ośrodka 

Kultury w Ząbkowicach Śląskich za 2012 rok; 
 
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy w Ząbkowicach Śląskich; 
 
• zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, 

pozbawienia oraz wysokości stypendiów sportowych; 
 
• zmieniająca uchwałę nr XLII/17/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  

z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkowicach Śląskich na 2013 rok; 

 
• w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji „DELFIN” Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich; 
 
• zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości; 
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• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
 

• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
 
oraz 
 
Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Ząbkowic Śląskich i Prezesa Spółki 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” w Ząbkowicach Śląskich. 
 
Dodatkowo Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Radnych czy ktoś jeszcze 
chciałby coś wnieść do porządku obrad? 
 
Nikt nic nie wniósł. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej po kolei poddał pod 
głosowanie Wysokiej Radzie wszystkie punkty, które wymienił a mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad. Wysoka Rada każdy punkt po punkcie poprzez 
głosowanie jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad w/w punkty. 
 
 
Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołu z dnia: 28.03.2013.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał czy ktoś z Pań  
i Panów Radnych chciałby wnieść jakieś uwagi do protokołu? Nikt nic nie wniósł.  
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła przez aklamację powyższy protokół. 
 
 
Ad. pkt. 3 Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że w okresie 
międzysesyjnym brał udział w dniach 27 maja przebywał z wizytą w partnerskim 
Mieście Czerwony Kostelec, 3 maja brał udział w obchodach 222 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja, 14 maja brał udział w Gali Filmów Polskiej 
Gospodarki, 22 maja wziął udział w eliminacjach do Finału dolnośląskiego w 
Turnieju Piłki Nożnej w Pucharu Tymbarku boisko orlik Szkoła Podstawowa nr 3, 
23-26 maja przebywał z wizytą w Partnerskim Mieście Sławno został podpisany 
protokół o współpracy z gimnazjum nr w Sławnie, 28 maja przebywał w Pałacu 
Prezydenckim wziął udział w spotkaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego z władzami samorządnymi z okazji dnia samorządu 
Terytorialnego. 
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Ad. pkt. 4 Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    
 
Przedstawiona przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka informacja- 
sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. pkt. 5 Informacja z wykonania budżetu miasta i gminy Ząbkowic Śląskich za 
2012 rok. – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie wraz z 
informacją o stanie mienia za 2012 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, w formie prezentacji przedstawił 
wykonanie budżetu Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich za rok 2012. Dodał, że te 
sprawozdania były omawiane na komisjach.  
 
„Szanowni Państwo plan gminy na rok 2012 to dochody w kwocie 63 mln 544 tys zł, 
wydatki 65 mln 422 tys zł,  wydatki majątkowe inwestycyjne kwota 11 mln 251 tys zł. 
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku, to dochody w kwocie 63 mln 664 
tys zł, wydatki 60 mln 804 tys, wydatki inwestycyjne 7 mln 858 tys zł. Jeżeli chodzi o 
realizację dochody w 100,19 %, dochody wydatki 92,94 %, a wydatki majątkowe 
inwestycyjne 69,84 %. Klasyfikacja dochodów budżetu miasta i gminy w roku 2012: 
obrona narodowa 646 zł, leśnictwo 3 tys … Pozwolicie Państwo, że będę mówił 
ogólnie dużymi kwotami. Urzędy naczelnych organów władz państwowych 4 tys, 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska 131 tys, bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 159 tys, działalność usługowa 210 tys, kultura fizyczna 
261 tys, edukacyjna opieka wychowawcza 275 tys, transport i łączność 372 tys, 
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 767 tys, administracja publiczna  
1 mln 553 tys, oświata i wychowanie 1 mln 898 tys, gospodarka mieszkaniowa 
 2 mln 426 tys, pomoc społeczna 7 mln 467 tys, rolnictwo i łowiectwo 7 mln 785 tys 
różne dotacje 12 mln 802 tys i dochody z podatków 27 mln 543 tys. Również 
klasyfikacja wydatków budżetu miasta i gminy, jak Państwo widzicie obrona 
narodowa 846 tys, urzędy naczelnych organów władzy państwowej 4 tys, 
przetwórstwo przemysłowe 11 tys, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
57 tys, działalność usługowa297 tys, ochrona zdrowia 371 tys, obsługa ruchu długu 
publicznego 1 mln 31 tys, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa  
1 mln 125 tys, edukacyjna opieka wychowawcza 1 mln 365 tys, kultura fizyczna i 
sport 1 mln 367 tys, transport i łączność 1 mln 952 tys, rolnictwo i łowiectwo 2 mln 83 
tys gospodarka mieszkaniowa 2 mln 798 tys, gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 2 mln 969 tys, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 mln 992 tys, 
administracja publiczna 6 mln 248 tys, pomoc społeczna 9 mln 441 tys, oświata i 
wychowanie tj. kwota ponad 25 mln zł. 
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Inwestycje. Przebudowa pomieszczeń budynku po szkole podstawowej w 
Bobolicach na punkt przedszkolny. Od tego roku będą już dwie grupy przedszkolne. 
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Stolcu i Jaworku. Remont świetlicy w 
Pawłowicach. Utwardzenie drogi przy ulicy waryńskiego do strefy przemysłowej. 
Modernizacja wspólnie z powiatem drogi powiatowej Tarnów- Olbrachcice w 
miejscowości Tarnów. Wykonanie nawierzchni z ulicy powstańców warszawy do 
gimnazjum i liceum. Wspólnie z powiatem dokończenie realizacji zadania chodnika 
w miejscowości Bobolice. Budowa chodnika ciągu pieszego jezdnego w miejscowości 
Olbrachcice. Modernizacja chodników przy ulicy Orkana i XX-lecia. Budowa dróg 
dojazdowych do gruntów w miejscowości Stolec. Zabezpieczenie wieży bramnej i 
sklepień zamku, co umożliwiło udostępnienie zabytku dla turystów w okresie 
majowym. Budowa oświetlenia solarowego na terenie miasta Ząbkowice. 
Wodociągowanie wsi Bobolice. Utworzenie kolejnych placów zabaw, które były 
dofinansowane w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy szkole 
podstawowej nr 1 oraz przy szkole podstawowej w Braszowicach i wszystkie szkoły 
podstawowe, czyli wszystkie 6 szkół w tej chwili przy swoich obiektach posiadają 
place zabaw. I-wszy etap remontu ulicy spokojnej. Remont dachu na przedszkolu 
publicznym nr 1. Rewitalizacja kolejnych budynków mieszkaniowych w centrum 
naszego miasta. Budowa miejsc postojowych przy krzywej wieży, zagospodarowanie 
podwórek. Chodniki przy szkole podstawowej nr 3 dojście do placów zabaw, do 
orlika, wyposażenie sal gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2 w maty w 
ramach programu „Zdrowe Dzieci Zdrowa Polska”. Zakup samochodu ratowniczo- 
gaśniczego dla drugiej jednostki w krajowym systemie ratowniczo- gaśniczym. 
Poszerzenie zjazdu z 1-go Maja na teren drogi gminnej. Przebudowa przelewu 
burzowego, kanalizacji deszczowej do potoku budzówka- zadanie, które ma 
odciążyć napływ wody na ulicę kamieniecką. Dostawa i montaż na terenie wiejskim 
87 lamp oświetleniowych zasilanych  energią słoneczną. Termomodernizacja 
budynku na osiedlu XX-lecia. Utwardzenie nawierzchni przy ulicy Armii Krajowej. 
Kontynuacja planów zagospodarowania przestrzennego, bardzo ważne zadanie, 
ponieważ chcemy, aby wszystkie miejscowości na terenie gminy Ząbkowice miały 
plany zagospodarowania. Kolejne dokumentacje w 2012 roku dot. ząbkowickiego 
zamku. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej, która za chwilę się rozpocznie i inne 
zadania w Zwróconej, w Braszowicach. Uporządkowanie podwórek przy ulicy 
Kłodzkiej, Konopnickiej. Wymiana pokrycia dachowego na cmentarzu komunalnym.  
 
Jeżeli chodzi o pozyskane fundusze zewnętrzne do budżetu gminy, w roku 2012 
pozyskaliśmy kwotę 6 mln 708 tys zł. 
 
Jeżeli chodzi o kwestię zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie gminy 
wynosiło  28,53 w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31 grudnia 2011. 
 
Jeżeli chodzi o deficyt plan 2 mln 859 tys, wykonanie 1 mln 877 tys. 
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Jeżeli chodzi o informację ze sprzedaży mienia komunalnego, przedstawiona ona 
została w cyklu 3-letnim. Sprzedaż lokali mieszkalnych tj. liczba 38, lokali 
użytkowych tj. 7, nieruchomości zabudowanych 1, sprzedaż działek budowlanych 
14- na tą liczbę wpływa nowe osiedle przy ulicy ziębickiej oraz sprzedaż działek 
rolnych. 
 
Jeżeli chodzi o dochody z majątku, też w cyklu 3- letnim pokazane w 2012 r. była to 
kwota 5 mln 436 tys zł. 
Dziękuję Państwu. Chciałbym Szanowni Państwo na koniec serdecznie podziękować 
Wysokiej Radzie za pracę, za wspólną pracę, ponieważ te wszystkie rzeczy, które 
zostały tutaj zaprezentowane nie mogłyby się odbyć bez decyzji Rady Miejskiej, 
muszę powiedzieć, że mimo nieraz różnego rodzaju sporów czy różnego rodzaju 
uwag, życzyłbym sobie i w przyszłości każdemu, aby miał tak dobrą współpracę z 
Rada Miejską, dziękuję wszystkim Panią i Panom Radnym za zaangażowanie i za 
wskazywanie kierunków rozwoju tej gminy. Dziękuję moim współpracownikom, 
wszystkim pracownikom urzędu, którzy realizują na bieżąco codziennie ten budżet i 
wszystkim Państwu, ponieważ każdy mieszkaniec ma wpływ na to jak budżet 
będzie wyglądał, jak będzie realizowany, ponieważ te zadania, które realizujemy, 
realizujemy właśnie dla naszych mieszkańców.”  
 
Wiceprzewodniczący RM Stanisław Susz, odczytał sentencję uchwały RIO, w której 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinię pozytywną o 
przedłożonym przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za 2012 rok. 
 
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 6 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie za 2012 
rok. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Jolanta Mitręga, odczytała projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za 2012 rok, który stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
informacją z wykonania budżetu oraz nad sprawozdaniem finansowym za rok 2012. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, przedstawiła w formie prezentacji swoje stanowisko w 
sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za 2012 pod 
względem celowości i gospodarności oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Ząbkowic Śląskich za rok 2012 
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„Podejście do salda budżetu gminy (deficyt, nadwyżka budżetowa) ma 
fundamentalne znaczenie nie tylko dla poziomu wydatków i ich struktury, ale także 
w istotnym stopniu może wpływać na społeczną użyteczność środków finansowych.  
Dlatego nas radnych i wszystkich mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie  poza 
względami czysto księgowymi, powinno interesować w jakim stopniu zostały 
zaplanowane i wykonane dochody, wydatki, wynikające z zapisów budżetu naszej 
gminy na rok 2012 oraz to, na co zostały wydane w 2012 roku pieniądze z gminnej  
kasy i jaki miało to wpływ na rozwój naszej gminy przy uwzględnieniu 
następujących kryteriów:  
 

• zgodności z prawem,  
• celowości, 
• gospodarności. 

 
Mając powyższe na uwadze dokonałam  analizy i rzeczowej oceny procesu realizacji 
wpływów i wydatków wykonanych w 2012 roku na podstawie przedłożonego przez 
Burmistrza Ząbkowic Śląskich  sprawozdania finansowego z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za 2012 rok i innych materiałów źródłowych. Oto 
uwagi i dostrzeżone uchybienia w wykonaniu budżetu za rok 2012: 
 
BUDŻETOWA NIESPODZIANKA  
JEST WYNIKIEM NIETRAFNEGO NADZORU NAD REALIZACJĄ BUDŻETU 
 
Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok  w momencie jego uchwalania zakładał 
planowany deficyt w wysokości 3 822 680,00 zł.   
Planowany deficyt  budżetu po zmianach wyniósł  1 877 953,00 zł.  
Na koniec 2012 roku wykonano nadwyżkę finansową w kwocie 2 859 354,00 zł.  
 
Pojawienie się tej finansowej nadwyżki  może świadczyć: 
- o słabej kondycji gminy, bowiem wynika z nieprawidłowości planistycznych, 
- i/lub  o niewykonaniu planowanych zadań budżetowych. 
 
PLAN  WYDATKÓW  MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANO ZNACZNIE 
GORZEJ 
 
Wydatki majątkowe wykonano: 
69,84% - 2012 rok 
91,70% - 2011 rok 
 
Plan pierwotny            13 348 500,00 zł 
Plan po zmianach       11 251 302,00 zł 
Wykonanie                   7 858 006, 18 zł  co stanowi:  
58,87%  planu pierwotnego 
69,84%  planu po zmianach   
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Powodów może być kilka np.: 
• nierealne planowanie dochodów ze sprzedaży majątku gminy,  co wymuszało 

w ciągu roku  drastyczne zmiany w budżecie,  
• plan został potraktowany zbyt  swobodnie,  co źle wpłynęło  na jego 

realizację,  
• brak należytego nadzoru  nad pracownikami. 

 
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
BYŁ BARDZIEJ MEDIALNY NIŻ REALNY I USYSTEMATYZOWANY WEDŁUG 
PRIORYTETÓW    
 
Wydatki inwestycyjne wykonano: 
70,16% - 2012 rok 
90,80% - 2011 rok 
 
Plan pierwotny         11 719 000,00 zł,  
Plan po zmianach      8 158 790,00 zł  
Wykonanie               5 860 991,78 zł  co stanowi: 
50,01% pierwotnego planu, 
70,16% planowanych zamierzeń po zmianach 
 
Realizację planu zdominowało mało wydajne działanie „od przypadku do 
przypadku, bo akurat to możemy zrobić”, prowadzące do mało efektywnego  
zarządzani finansami gminy.  
W konsekwencji doprowadzono do przewlekłości realizacji  poszczególnych 
inwestycji. Nawet do tego stopnia, że część z nich znalazła się w budżecie na 2013 
rok.  
 
Realizacja inwestycji zapisanych w budżecie gminy jest szczególnie oczekiwana 
przez mieszkańców naszej gminy, bo to dzięki dobrze przemyślanym inwestycjom 
warunki życia mieszkańców  i  ich jakość w każdym wymiarze mogą się poprawiać.  
Przeprowadzona analiza  w tym względzie  wykazała,   że  zmniejszono wykonanie 
inwestycji  i osłabiło się tempo ich wykonywania.  W roku 2012 wykonano  70,16%  
zakładanego planu, podczas gdy w  2011 było to  90,80%.   
 
Z najbardziej oczekiwanych w  2012 roku  inwestycji  nie zrealizowano np.: 
- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich 
- Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków 
- Przebudowa ul. T. Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich   
- Przebudowa Placu Jana Pawła II 
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rynku w Ząbkowicach Śląskich 
- Remont Ratusza 
- Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Dalekiej 13 
 
Niepełne wykonanie planowanych inwestycji nie wynikało zawsze z 
obiektywnych okoliczności powodując zwiększone wydatki z budżetu.  
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Brak rzetelności  w postępowaniu przetargowym na przebudowę ul. T. Kościuszki 
pociągnął za sobą dodatkowe dla Gminy koszty -  zasądzenie przez Krajową Izbę 
Odwoławczą od Gminy Ząbkowice Śląskie na rzecz Odwołującego kwoty 14 653, 
65 zł z powodu naruszenia przez Gminę art. 89 ust. 1 pkt. 2 prawo zamówień 
publicznych na skutek odrzucenia oferty odwołującego, naruszenia art. 87 ust. 2 
pkt.3 prawo zamówień publicznych na skutek jego niezastosowania w postępowaniu 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Kościuszki w 
Ząbkowicach Śląskich” (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 października 
2012). 
 
ZBYT DUŻE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PLANEM,  A REALIZACJĄ ZAKUPÓW 
INWESTYCYJNYCH. 
 
Zakupy  inwestycyjne wykonano: 
40,17% - 2012 rok 
99,20% - 2011 rok 
 
Pierwotny plan                          94 500,00 zł  
Plan po zmianach                1 447 512,00 zł 
Wykonanie                             581 519,57 zł   co stanowi  
615,36% pierwotnego planu 
40,17% planowanych zamierzeń po zmianach, 
Tak duża rozbieżność  źle wskazuje na proces planowania i możliwości 
kształtowania finansów, szczególnie, że  pomimo korekt w ciągu roku wykazuje na 
tak duże zróżnicowanie. 
 
BRAK WNIKLIWEGO PODEJŚCIA DO REALIZACJI BUDŻETU  
WYWOŁAŁ NIEPOŻĄDANE  DLA GMINY SKUTKI. 
 

• Brak należytej kontroli wewnętrznej i nadzoru burmistrza nad pracą  
podległych  mu pracowników.  

Dowodzą  temu  ujawnione  podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej  
nieprawidłowości  m.in. finansowe  w zakresie gospodarki  biletami  wstępu na 
Krzywą Wieżę, do Izby Pamiątek Regionalnych i Laboratorium Frankensteina na 
kwotę  27.182,00 zł  za okres od 8.08.2011 r. do 12.07.2012 r.  (protokół kontroli 
kompleksowej RIO z dnia 6.12.2012 r.  i wystąpienie pokontrolne  z dnia 28.1. 2013 
r.); 
 

• Niska skuteczność  działań windykacyjnych.  
Zaległości w podatkach i opłatach wynoszą 4 216 931,96 zł. W porównaniu do 2011 
roku zaległości te zwiększyły się ogółem o 1 055 773,38 zł; 
 

• Brak oszczędnego,  usystematyzowanego  i efektywnego podejścia do 
realizowanego budżetu 

-  Brak  racjonalizacji wydatków bieżących, szczególnie w administracji.   
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- Błędne planowanie i brak stabilizacji finansowej w wyniku stosowania kreatywnej 
księgowości na zbyt dużą skalę. Niektóre zadania pojawiały się i znikały w planie 
budżetu niczym bumerang, by powrócić znów w 2013 roku, jak  np. „Budowa 
basenu krytego”. Inwestycja zaistniała w planie inwestycyjnym   w  miesiącu lipcu 
2012, po czym  w listopadzie 2012 roku została z tego planu usunięta.  
- Wydawanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego, wydatek  10 550, 00 zł; 
 
• Brak całościowej koncepcji dotyczącej funkcjonowania  gminnej oświaty, 

jej pseudo reformy i błędy w polityce finansowej związane między 
innymi z bardzo dużym niedoszacowaniem jednorazowych dodatków 
uzupełniających dla nauczycieli.  

W efekcie  gmina podejmuje  kredyt  po to, aby znaczną jego część przeznaczać  na 
wydatki związane                     z oświatą;  nowy budżet  jest  obarczony bardzo 
dużym, dodatkowym obciążeniem finansowym.  W  2012 roku była to kwota ok. 755 
tys. zł za 2011 rok,  a w bieżącym, 2013 roku – ok. 740 tys. zł za 2012 rok;   
 

• Mała racjonalność w gospodarowaniu środkami budżetowymi i majątkiem 
gminy.  

Zaniedbanie w realizacji planów  inwestycyjnych oraz brak stosownych decyzji w 
sprawach: 
-  ul. Grunwaldzkiej 
-  Basenu odkrytego,  
-  Ratusza 
 
NARAŻENIE BUDŻETU GMINY NA ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 
 
Decyzje o warunkach zabudowy  związanych z  budową „Biedronki” przy ul. 
Piastowskiej, „Kauflandu” , Intermraché”, „Bricomraché”  wydano z rażącym 
naruszeniem prawa,  co zostało potwierdzone w  orzeczeniach SKO i wyrokach WSA 
w 2012 i 2013 roku.    
Wobec czego od 2011 roku budżet gminy narażony jest na straty finansowe z 
powodu  ew. roszczeń odszkodowawczych.  

 
BUDOWANIE PUBLICZNOŚCI ZAMIAST SPOŁECZNOŚCI  
 
Analiza wydatków z budżetu gminy dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 
(741 063,00 zł dotacja podmiotowa  + 49 999,66 zł dotacja celowa + 218 543,93 zł 
umowy zlecenia od Gminy = 1 009 606,50 zł)  oraz jego działalności prowadzi do 
wniosku, że nastąpiła centralizacja zarządzania i finansowania kultury.   
Przyjęty przez burmistrza model finansowania ZOK  to model 
zależności, dyspozycyjności  z elementami modelu kontraktowego, w którym 
dyrektor instytucji staje się  „szeregowym pracownikiem” urzędu,  a instytucja  - 
„oddziałem” tegoż urzędu,  który na podstawie umów zleceń ustala  co i za ile od 
instytucji „kupuje”.  
Więc zależnie od nastroju  magistrat „kupuje” albo nie - koncerty, spektakle i festyny  
z serwowanym jadłem. 
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Mam w tym względzie zastrzeżenia, ponieważ w praktyce powoduje  to nie tylko 
małą efektywność wydatkowania środków  budżetowych,  ale również 
niekorzystnie wpływa na pracę ZOK, która powinna być twórcza  i innowacyjna 
oraz mieć swój istotny udział w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 
Poza tym wpływa negatywnie  na stymulację i rozwój amatorskiego ruchu 
artystycznego, kultury ludowej  oraz zainteresowań wiedzą i sztuką.  W dalszej 
konsekwencji skazuje Ząbkowicki Ośrodek Kultury na wegetację i niebyt 
 
Dystrybucja środków na działalność ZOK nie odpowiada w należytej mierze 
potrzebom społecznym i twórców. Zaledwie 15 tys. zł  przeznaczono  na 
działalność zespołów artystycznych oraz kół zainteresowań z kwoty 1 009 606 zł .   
Podczas gdy, w poprzednich latach przy znacząco niższych środkach z budżetu dla 
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury ok. 700 tys. zł w 2011 roku na ten cel wydano 
16 500 zł,  w 2010 roku 32 500 zł.  
 
Ponadto analiza wydatków związanych z imprezami wykazała, że  środki  
finansowe   na  organizację  imprez  są  znacznie  rozproszone, a przy tym wydatki z 
różnych  działów  i rozdziałów klasyfikacji budżetowej   nie są  pomocniczo 
analizowane wedle wydatków ogółem  na daną imprezę, szczególnie dotyczy                                       
to wysokobudżetowych  imprez plenerowych.  Zatem  i w tym względzie nie ma 
wnikliwego podejścia do realizacji budżetu, co negatywnie wpływa na celowość i 
efektywność gospodarowania środkami  budżetowymi. 
Z  kolei analiza  wydatków  związanych z materiałami  promocyjno  -  
informacyjnymi  przedsięwzięć  kulturalnych wykazała,  że pod szyldem  imprez 
finansowanych ze środków  budżetowych   nierzadko promowane  jest  nazwisko  
burmistrza.  
Do tego celu  wykorzystywane m.in. są:  
- Samorządowy System SMS, poprzez który przesyłane  są  m.in. informacje o 
imprezach.  Abonament miesięczny  za  użytkowanie systemu wynosi  300 zł  + koszt  
1 sms  0,17 zł x ilość użytkowników systemu.  
Np.  koszt  1 sms  do 1 300  użytkowników  to  221 zł.  
 - Plakaty i bannery 
 
REASUMUJĄC  
 

� Budżet z trudem się  kleił. Niewątpliwie jego zrealizowanie pod względem 
formalno - rachunkowym przysporzyło skarbnikowi  gminy i służbom 
księgowym urzędu nie lada wysiłku. 
 

� Budżetowa niespodzianka (nieplanowana nadwyżka) jest wynikiem 
nietrafnego nadzoru nad realizacją  budżetu i świadczy o  niewykonaniu 
planowanych zadań budżetowych oraz słabej kondycji gminy pod względem 
planistycznym. 
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� Plan rzeczowo-finansowy wydatków inwestycyjnych był bardziej  medialny  
niż realny  i usystematyzowany według priorytetów. Realizację planu 
zdominowało mało wydajne działanie „od przypadku do przypadku, bo 
akurat to możemy zrobić”, prowadzące do mało efektywnego  zarządzani 
finansami gminy i stosowania kreatywnej księgowości na coraz większą skalę.  
W takich okolicznościach łatwo  o  liczne pomyłki  oraz  nieprawidłowości. I  
tychże - jak pokazuje m.in. protokół  kontroli  kompleksowej  RIO – w pracy 
urzędników  także w 2012 roku nie  brakowało. 

 
� Zabrakło wnikliwego i racjonalnego podejścia do realizacji budżetu.    
� Brak należytej kontroli wewnętrznej i naruszenie przepisów  prawa  

zamówień publicznych spowodowało niepożądane dla gminy skutki 
finansowe. 
 

� Wydanie decyzji o warunkach zabudowy z rażącym naruszeniem prawa 
naraża Gminę na  straty z powodu ew. roszczeń odszkodowawczych. 

 
� Przyjęty model finansowania ZOK, tj. model zależności i dyspozycyjności z 

elementami modelu  kontraktowego  powoduje małą efektywność  
gospodarowania środkami budżetowymi oraz  nie odpowiada  w należytej 
mierze potrzebom społecznym i twórców.  Działalność Ząbkowickiego 
Ośrodka Kultury sprowadzono do  budowanie publiczności  zamiast 
społeczności. 

 
 
MOGŁO BYĆ LEPIEJ. I POWINNO BYĆ LEPIEJ 
 
Panie Marcinie Orzeszku, 
Mogło być lepiej. I powinno być lepiej. Wybrano Pana na Burmistrza Ząbkowic 
Śląskich, 
aby Pan zarządzał, a nie urzędował.   
Zarządzanie wymaga wizji, rzetelnego planowania  i konsekwencji  w realizacji 
budżetu oraz w racjonalnie uzasadnionych przypadkach  –  dokonywania w tym 
planie zmian,  zaś urzędowanie jedynie tego,  aby nie spóźniać się  do biura. 
 
Wobec przedstawionych argumentów, realizację budżetu za 2012 rok  w aspekcie 
celowości, rzetelności i gospodarności  oceniam negatywnie.   
Z tych samych powodów jestem przeciwna udzieleniu Panu absolutorium  za 2012 
rok.  
I tak też zagłosuję.” 
 
Stanowisko Radnej Danuty Tkaczonek zostało również złożone w formie pisemnej i 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Radny Marek Ciapka, pogratulował Radnej Danucie Tkaczonek dużego wkładu 
pracy w przygotowanie. Nie zgodził się z kilkoma punktami. Zwrócił uwagę, aby w 
2014 roku działania i zadania inwestycyjne przynosiły dodatkowe korzyści. Powinni 
zmienić strategię i przyłożyć się do zagospodarowania przestrzennego. Nie ocenia 
tak drastycznie i negatywnie sprawozdania Burmistrza.  
 
Radny Franciszek Gawęda, pogratulował Danucie Tkaczonek delikatności i 
spostrzeżeń, jakie dokonała w swojej opinii. Zastrzeżeń do wykonania budżetu 
byłoby znacznie więcej. Powiedział, że również będzie przeciwny, ponieważ nie jest 
tak jak przedstawia to Pan Burmistrz Marcin Orzeszek. 
Radny Bogdan Tkaczyński, jest zaskoczony przedstawioną analizą przez Radną 
Danutę Tkaczonek. Pracowali przez cały rok analizowali każdy projekt, każdą 
poprawkę i wówczas nie słyszał żadnych krytycznych uwag pod adresem Pana 
Burmistrza jak i Pani Skarbnik czy pracowników urzędu.  Podsumował, że Radna 
Danuta Tkaczonek nie zgadza się na finansowanie ZOK-u i Radna mija się z prawdą. 
Uważa, że uwagi, które Radna przedstawiła mogły być przedmiotem rozmów, 
dyskusji na Komisji Rozwoju Gospodarczego w ciągu całego roku, jeżeli Radna miała 
jakieś uwagi należało natychmiast je podawać. Ma inne zdanie na temat wykonania 
budżetu i uważa, że osiągnęli wspólnie sukces. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zwróciła się do Radnego Marka Ciapki, że co do zasady 
nie wyraża sprzeciwu i negacji dla elastyczności pracy z budżetem. Praca za rok 2012 
zaniepokoiła ją skala zmian, ilość zmian, jakościowa i ilościowa, dlatego to 
uzasadniła i podkreśliła. Zwróciła się do Radnego Bogdana Tkaczyńskiego, że nic z 
jej strony takiego nie padło, że nadwyżka jest czymś złym powiedziała, że nadwyżka 
„była niespodzianką”, ponieważ raz plonowali deficyt duży potem deficyt mniejszy 
na koniec okazało się, że jest nadwyżka. Wskaźnik zadłużenia można odczytywać 
jak gmina jest zaangażowana w inwestowanie, większość inwestycji, które Gmina 
chce realizować realizuje za pomocą kredytów z chwilą, kiedy gmina zmniejsza 
inwestowanie, zmniejsza ilość wykonywanych prac, nie zaciąga kredytów to 
wiadomo, że będzie miała saldo lepsze, ale czasami dla inwestycji trzeba zaciągnąć 
kredyt stąd ocena, że jest pewne spowolnienie w wykonywaniu prac remontowych. 
Powiedziała, że w jej ocenie trzy najważniejsze inwestycje, na które oczekiwali 
mieszkańcy w 2012 roku: ul. Grunwaldzka, ul. Kościuszki, Park im. Sybiraków nie 
zostały wykonane świadczy to o złym planowaniu, przeszkodach niekoniecznie 
obiektywnych. Wypowiedziała się na temat Ząbkowickiego Ośrodka Kultury, nie jest 
przeciwna finansowania Ośrodka Kultury i Oświaty. Ma uwagi, co do sposobu 
dystrybuowania pieniędzy. W jej ocenie Burmistrz ma zarządzać ma o wiele 
ważniejsze decyzje na głowie związane z rozwojem gospodarczym a nie żeby 
zajmować się sprawami kultury, do których jest zatrudniony dyrektor. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, zaciąganie kredytów to rzecz z jednej strony dobra, ale 
kredyty trzeba kiedyś spłacić, żeby zaciągnąć kredyty to ustawa finansowa o tym 
mówi, kiedy można je zaciągać i w jakiej ilości. W tej chwili kończy się problem 60 % 
zadłużenia. Od następnego roku będą mieli diametralnie inne i trudniejsze warunki 
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do zaciągania kredytów. Zwrócił uwagę, że szastanie pieniędzmi, zaciąganie 
kredytów nie jest dobrą drogą dla przyszłości. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zgodziła się z Radnym Bogdanem Tkaczyńskim, że 
zaciąganie kredytów na szastanie pieniędzmi jest negatywne, ale zaciąganie 
kredytów na inwestycje, które pchną Ząbkowice z rozwojem gospodarczym to nie 
jest szastanie, szastaniem jest branie kredytu konsumpcyjnego na wydatki bieżące.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że nie jest sztuką 
oceniać na koniec roku wykonanie budżetu z perspektywy osoby. Budżet to 
codzienna ciężka praca Burmistrza, Pani Skarbnik, wszystkich pracowników urzędu 
jak i również Radnych Rady Miejskiej. Nie zgadza się z wypowiedzią, że inwestycje, 
które nie zostały zrealizowane to było tak, że Burmistrz bał się zaciągnąć kredytu 
albo któryś z pracowników mówi nie robimy tego. Powiedział, że Danuta Tkaczonek 
nie zapytała, dlaczego parku Sybiraków nie zrealizowano, było dużo chętnych do 
wykonania tego zadania wnosili ciągle uwagi, że trzeba było oprzeć sprawę o 
Warszawę żeby to rozstrzygnąć. Budżet się sklei. Nawiązał do słów Burmistrza 
„będą realizować inwestycje, ale maksymalnie będą pozyskiwać środki zewnętrzne”. 
Jego ocena jest taka, że gmina się rozwija, przybywa inwestycji każdy to widzi. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zauważył w opinii Radnej Danuty Tkaczonek świadome 
i celowe ani słów ani intencji przez Pana Przewodniczącego jak również Pana 
Tkaczyńskiego. Wypowiedział się na temat ZOK oraz temat plakatów. Jeżeli mają 
budżet na drugi rok to mają priorytety. Wypowiedział się na temat basenu. Zwrócił 
się do Bogdana Tkaczyńskiego jak można się na jego komisji rozmawiać jak zaraz 
zabiera głos.  
 
Radny Bogdan Tkaczyński, odpowiedział, że jest do tego zmuszony i dlatego 
zabiera głos dodał, że Franciszek Gawęda nie jest członkiem Komisji i to, co słyszy to 
chce usłyszeć. Poprosił, aby powiedzieć od kogo dokładnie, że nie pozwala zabierać 
głosu, postępuje zgodnie ze statutem.  Przypomniał Franciszkowi Gawędzie, że 
bardzo chwalił budżet, że jest elastyczny, że zmienia się go, że dostosowuje się do 
potrzeb.  
 
Radny Antoni Dulęba, wypowiedział się na temat dofinansowania i na temat 
świetlicy w Olbrachcicach. Ma uwagę, aby zebrać komisję gospodarczą i innych 
zainteresowanych żeby przed zrobieniem projektu wnieść uwagi, co kto uważa i 
wyciągnąć z tego jakiś wniosek.  
 
Skarbnik Bożena Kurczyna, odniosła się do wypowiedzi Radnej Danuty Tkaczonek. 
Jako Skarbnik gminy odpowiada za realizację budżetu padły słowa dość ostre w 
zakresie:  
błędnego planowania, dochody były wykonane 100,19% 
błędne planowanie wydatki bieżące wykonane są 98%  
plany inwestycyjne 
kreatywna księgowość 
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Ostrzegała, że nie mogą się zadłużać, planowana spłata kredytów musiałaby być 
wydłużona w poszczególnych latach, musieliby podjąć drastyczne decyzję. Uważa, 
że ten wynik, który jest to ciężka praca całego sztabu ludzi zwłaszcza księgowości, 
poszczególnych kierowników. Ocena RIO nie byłaby pozytywna gdyby budżet był 
inaczej realizowany. Oświadcza, że nie jest prowadzona i nie może być prowadzona 
kreatywna księgowość w gminie. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że ceni sobie nastawienie bardzo wnikliwe 
co do rachunkowości i spraw formalnych. Wie, że zespół Pani Skarbnik kosztowało 
bardzo dużo pracy aby spiąć budżet pod względem formalno-rachunkowym. 
Wszystko to, co wypowiadała, analizowała odnosiło się od strony celowości i 
gospodarności.  
 
Radny Krzysztof Gnach, poczuł się urażony zdaniem: „Panie Burmistrzu Marcinie 
Orzeszku mogło być lepiej i powinno być lepiej wybrano Pana na Burmistrza 
Ząbkowic Śląskich aby Pan zarządzał a nie urzędował zarządzanie wymaga wizji 
rzetelnego planowania i konsekwencji w realizacji budżetu oraz w racjonalnie 
uzasadnionych przypadkach dokonywanie w tym planie zmian zaś urzędowanie 
jedynie tego aby nie spóźniać się do biura. Panie Burmistrzu wierzę że rozmowy, 
spotkania, i wyjazdy w których bierze Pan często udział nie były w celach 
turystycznych a światło w Pana gabinecie które się świeci często po godzinie 19 nie 
świeci się na darmo.” Ma nadzieje że nie jest odosobniony w swoich spostrzeżeniach. 
 
Radny Marek Ciapka, zwrócił się do Bogdana Tkaczyńskiego i chciał wyprowadzić 
go z błędu, bo o elastyczności budżetu, stosowaniu go do potrzeb to nie są słowa 
Franciszka Gawędy. Zwrócił się do Radnej Danuty Tkaczonek, aby nie traktowała 
jego wypowiedzi, co do negatywnego odniesienia do zmian budżetowych. Złożył 
wniosek formalny o zakończeniu dyskusji i przejściu do głosowania.  
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że przewodniczący 
Tkaczyński użył sformułowania, że jest „zaskoczony”, że Radna Danuta Tkaczonek 
przedstawiła takie stanowisko a na komisjach bywało to inaczej. Nie jest zaskoczony 
przedstawionym stanowiskiem Radnej, ponieważ za rok są wybory, ludzie już dziś 
potrafią ustawiać fronty, odcinać się od dobrych rzeczy żeby pokazać różnicę. 
Odpowiedział Radnemu Franciszkowi Gawędzie, że Radna nie mogła więcej 
przedstawić, bo to i tak już było wyciśnięte z budżetu z tego sprawozdania, że już nic 
się nie dało złego przedstawić. Muszą liczyć się z tym i jako Burmistrz liczy się z 
tym, że takie sformułowania takie wypowiedzi niemające żadnych podstaw, 
ponieważ pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizacja inwestycji, chociaż nie 
wszystko się udaje i też nie pozostaje bez błędów nigdy nie mówił o tym, że jest 
bezbłędny. Kwestia negatywnych informacji dotyczących zmian w budżecie, jeżeli 
ktoś jest na tej Sali w gminie Ząbkowice i w województwie dolnośląskim, że jest w 
stanie 20 grudnia 2011 roku zaplanować budżet, który będzie w 100% zrealizowany 
31 grudnia 2012 roku to zaprasza do współpracy, jeżeli chodzi o kwestię dotyczące 
dochodów majątkowych oczywiście były mniejsze mówił o tym wielokrotnie na 
komisjach „związane to jest oczywiście z kryzysem, który odczuwamy na terenie 
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naszej gminy i w Polsce również dochody majątkowe zostały wykonane w mniejszej 
skali ze względu na to, że podjęli decyzję o zmianie nie sprzedaży kotłowni miejskiej 
tylko prowadzenie jej bezpośrednio to był dochód zaplanowany w budżecie na rok 
2012 jeżeli podjęli taka decyzję mając na uwadze doświadczenia innych gmin 
bezpieczeństwo mieszkańców, zaplanowanie tego aby w okresie kiedy rozpocznie 
się sezon grzewczy nie zabrakło ciepła dla mieszkańców to się przekłada 
równocześnie na wykonanie budżetu po stronie majątkowej. Może mówić o 
ewentualnych rzeczach, które się wydarzą dzisiaj, jutro, za tydzień, za miesiąc czy w 
trzeciej kadencji Burmistrzowania. Kwestia zarzutu dotyczącego Izby Pamiątek i 
biletów ze względu na sytuacje nie odniósł się do tego zarzutu. Kwestia administracji 
to jest medialne, łatwe w promowaniu zbyt duża administracja, zbyt kosztowna 
sytuacja jest taka, że tą pracę ktoś musi wykonać. Wydział finansowy dostał 
dodatkowo zadania w formie sprawozdań, które muszą być wykonywane, czy 
ustawa śmieciowa lub innego rodzaju przepisy prawa, które spływają na dół do 
gminy, które muszą realizować i ktoś to musi wykonać dla mieszkańców. Kwestia 
ZOK dochody, dotacje, które udzielają w trakcie roku wynikają z tego, że w trakcie 
roku pozyskują dodatkowe środki mogą uelastyczniać budżet, przesuwać środki, 
dać więcej środków w ciągu roku. Mogą elastycznie kreować budżet tak, aby 
przekazywać na te zadania gdzie tam jest potrzeba. Wie, że niektórzy mają problem, 
że nazywa się Marcin Orzeszek, że jest aktywnym burmistrzem, że jest lubianym 
burmistrzem. Zwrócił się do Radnego Franciszka Gawędy i powiedział, że wie, że 
niektórzy mają z tym problem ale niestety na Radnego głos i wniosek z pieczątki 
swojego nazwiska nie wykreśli do podziemia nie zejdzie więc do póki będzie 
Burmistrzem Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie będzie używał swojego imienia i 
nazwiska bo jest z tego dumny.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamknął dyskusję. 
 
Poprosił również Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o wydanie opinii odnośnie 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz, powiedziała, że komisja 
pozytywnie zatwierdziła sprawozdania jak i również wniosek. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że poprosił Panią Przewodniczącą, aby 
wszelkie wnioski przedstawiała z rzeczywistym głosowaniem, jakie miało miejsce 
dlatego powiedział, że zostało pozytywnie przy jednym głosie przeciwnym. 
Przeciwnym głosem był Franciszek Gawęda.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie za 2012 rok. 
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Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 2 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przy dwóch głosach przeciwnych przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Ad. pkt. 7 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz, przedstawiła wniosek 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich za 
2012 rok, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca odczytała sentencję uchwały RIO o wniosku komisji 
rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich za 2012 rok. 
 
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Jolanta Mitręga, odczytała projekt uchwały Rady 
Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich za 2012 rok, który stanowi załącznik 
nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poddał pod głosowanie 
Wysokiej Radzie zaprezentowany projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich za 2012 rok 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 2 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada udzieliła absolutorium Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich 
za rok 2012. 
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Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że przeciwni udzielenia absolutorium była 
Radna Danuta Tkaczonek i Radny Franciszek Gawęda, przy czym pozostali będący 
na tym posiedzeniu byli za udzieleniem absolutorium. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, podziękował Paniom i Panom 
Radnym za udzielenie absolutorium za rok 2012. Zapewnił, że będą każdego dnia i 
każdego miesiąca jak najlepiej realizować zadania, ponieważ po to mieszkańcy 
powołali Burmistrza i Radnych. 
 
Ogłoszono 5 min przerwy. 
 
 
Ad. pkt. 9 Podjęcie uchwał: 
 
a) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ząbkowic 

Śląskich” 
 
Inspektor Danuta Wyskwarska, odczytała powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Wniosek został złożony dla Pana Stanisława 
Grochocińskiego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik 
zamknął dyskusję i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ząbkowic Śląskich” i zapytał „Kto jest 
z Pań i Panów Radnych za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, stwierdził, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
b) Projekt uchwały w sprawie nadania wzorowej odznaki „Zasłużony dla 

Ząbkowic Śląskich” 
 
Inspektor Danuta Wyskwarska, odczytała powyższy projekt uchwały, który stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. Wnioski zostały złożone dla Pana Witolda Barylaka i 
Pana Michała Rudnickiego. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik 
zamknął dyskusję i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie nadania wzorowej odznaki „Zasłużony dla Ząbkowic Śląskich”i zapytał 
„Kto jest z Pań i Panów Radnych za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, stwierdził, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
c) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy 

na 2013 r.  
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik 
zamknął dyskusję i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok. i zapytał „Kto 
jest z Pań i Panów Radnych za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 14 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, przy jednym głosie 
wstrzymującym stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
d) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w Ząbkowicach Śląskich za 2012 rok; 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że również i ten projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił również 
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki Promocji Gminy o 
opinię Komisji. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki Promocji 
Gminy Janusz Labok, powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik 
zamknął dyskusję i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 
w Ząbkowicach Śląskich za 2012 rok i zapytał „Kto jest z Pań i Panów Radnych za 
przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, stwierdził, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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e) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich za 2012 rok 

 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił obu Panów 
Przewodniczących o wydanie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że i ten projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki Promocji 
Gminy Janusz Labok, powiedział, że komisja również pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik 
zamknął dyskusję i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy w Ząbkowicach Śląskich za 2012 rok i zapytał „Kto jest z Pań i Panów 
Radnych za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie 
ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, stwierdził, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
f) Projekt uchwały :zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania, pozbawienia oraz wysokości stypendiów sportowych; 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Dodała, że zmienia się 
paragraf 5, czyli wprowadza się termin do 30 czerwca. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki Promocji Gminy o opinię Komisji. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki Promocji 
Gminy Janusz Labok, powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik 
zamknął dyskusję i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, 
pozbawienia oraz wysokości stypendiów sportowych i zapytał „Kto jest z Pań i 
Panów Radnych za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, stwierdził, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
g) Projekt uchwały: zmieniająca uchwałę nr XLII/17/2013 Rady Miejskiej 

Ząbkowic Śląskich z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Ząbkowicach Śląskich na 2013 rok; 

 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Dodała, że został 
zrobiony zapis w paragrafie 1, dopisano słowa: oraz dofinansowania zakupu 
systemu monitorującego ze względu na potrzeby i bezpieczeństwo osób 
przebywających na komendzie Policji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Przewodniczącą 
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska o opinię Komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska 
Jadwiga Dziewa, powiedziała, że na posiedzeniu 24 maja pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, również poprosił 
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki Promocji Gminy  
o opinię Komisji. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki Promocji 
Gminy Janusz Labok, powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
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Radny Franciszek Gawęda, zapytał Panią Burmistrz o kwotę, która jest ujęta na 
zakup materiałów i systemu monitorującego? 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, odpowiedziała, że 5 tys zł. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął ją i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniająca uchwałę nr XLII/17/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkowicach Śląskich na 2013 rok i 
zapytał „Kto jest z Pań i Panów Radnych za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, stwierdził, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
h) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Spółka z o.o. z siedzibą 
w Ząbkowicach Śląskich; 

 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, odczytał powyższy projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że jest opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik 
zamknął dyskusję i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji „DELFIN” Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich i zapytał 
„Kto jest z Pań i Panów Radnych za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, stwierdził, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
i) Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, przedstawił powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Dodał, że jest to projekt 
uchwały z autopoprawkami przyjętymi przez Radnych na Komisji Gospodarczej, 
dotyczyły dwóch spraw: rozszerzenie zapisów w paragrafie 2 ust. 3, że będzie to 
publikowane na tablicy oraz w załączniku nr do uchwały, że w tabeli zamiast 
skrótów dodaje się pełne nazwy. Wprowadza się też dodatkowy zapis w ust. 3 
paragrafu 1, gdzie dodaje się dodatkową frakcję odpadów, chodzi o bioodpady. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że po uwzględnieniu poprawek Komisja pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zapytał o sprawy dot. tej uchwały, czy na dzień 
dzisiejszy jesteśmy w stanie określić, czy przetarg dojdzie do skutku i kiedy zostanie 
rozstrzygnięty, czy od pierwszego lipca będziemy mogli prowadzić zgodnie z 
ustawą będzie odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i czy na tą chwilę również można dostać odpowiedź, czy będą 
ulegały zmianie ceny z chwilą wyboru jakiegokolwiek kontrahenta czy też firmy, 
która się tym będzie zajmowała. 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, odpowiedział, że skoro przetarg 
został ogłoszony to powinien być rozstrzygnięty, na dzień dzisiejszy mają taką 
nadzieję, nie mają podstaw aby inaczej twierdzić. Został przesunięty termin w 
związku z tym, że wpłynęły zapytania i musiał zostać przedłużony termin o kolejne 
22 dni i otwarcie ofert nastąpi 17 czerwca, natomiast kiedy zostanie wyłoniony 
wykonawca tej usługi, to tylko Pan Bóg wie, bo można i pół roku i rok się z tym 
zmagać. Są przygotowani jakby dwutorowo. Będzie przerwy w odbiorze i usuwaniu 
odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął ją i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt 
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
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świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zapytał „Kto jest z Pań i Panów 
Radnych za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie 
ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, stwierdził, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, stwierdził, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 

J) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Dolnośląskiego 

 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, odczytał powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik 
zamknął dyskusję i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
i zapytał „Kto jest z Pań i Panów Radnych za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, stwierdził, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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K) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Dolnośląskiego 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, odczytał powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że również opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik 
zamknął dyskusję i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
i zapytał „Kto jest z Pań i Panów Radnych za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, stwierdził, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
• Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Ząbkowic Śląskich i Prezesa 

Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” w Ząbkowicach 
Śląskich 

 
Skarga stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że powyższą 
skargą zajmowała się Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Pan 
skarżący, Pan Marek Brzeziński był zaproszony na powyższa komisję jak i również 
na dzisiejszą sesję rady miejskiej, po czym oddał głos Panu Przewodniczącemu 
Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. 
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, powiedział, że w dniu 13 maja na swoim posiedzeniu rozpatrywała tą skargę 
i nie znalazła podstaw aby uznać ją za zasadną. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, odczytał projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 25 do protokołu oraz otworzył dyskusję. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że analizując dokumenty, to ma dużo 
wątpliwości co do podejmowania uchwały w jakiejkolwiek przez Radę Miejską. Z 
dokumentów wynika, że najwyższa izba kontroli odrzucając od siebie podjęcie 
decyzji zwala to na radę miejską. Większość tej skargi Pana Marka Brzezińskiego dot. 
działalności Starostwa. Są tylko pewne rzeczy dot. gminy i właściwie są mało istotne 
w stosunku do całości sprawy. Dlatego też nie wie czy powinni taką uchwałę 
przyjąć, czy tylko sformułować pismo, które by odpowiadało NIK. Jest za 
wycofaniem tej skargi i również chciałby znać wnioski Komisji PPiPP, która 
przeanalizowała skargę. 
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, powiedział, że Pan Marek Brzeziński w zasadzie w swojej skardze poruszył 
wszystkich świętych począwszy od spółki komunalnej ZGK, przez spółkę Delfin, 
przez Burmistrza, przez Radę Miejską, w zasadzie nie wie czy jest jakaś instytucja na 
terenie byłego woj. Wałbrzyskiego, którą by Pan Marek nie skarżył. Komisja 
rozpatrywała tą skargę, natomiast nie podjęła żadnych wniosków, uznali ją 
bezzasadną. W wyniku głosowania jednomyślnie radni stwierdzili, że nie ma 
podstaw by uznać tą skargę za zasadną.   
 
Radna Danuta Tkaczonek, komisja dodatkowo wysłuchała jeszcze wyjaśnień Pana 
Piotra Miernika Zastępcy Burmistrza, wysłuchała wyjaśnień Pana Prezesa PWiK 
„Delfin”, Pan Brzeziński opuścił posiedzenie komisji. Meritum tej sprawy która 
dotyczy gminy dotyczy tego, że Pan Brzeziński nie zgadza się z tym iż 
indywidualnie będzie ponosił koszty rozliczania za dostawę wody i odbiór ścieków, 
a Pan Prezes podjął taką decyzję, że wystosował do niego umowę, z tego powodu iż 
z kolei wspólnota mieszkaniowa do której należy Pan Brzeziński podjęła taką 
uchwałę i Pan Prezes oparł swoją decyzję na podstawach uchwały wspólnotowej 
oraz na prawie, które realizuje jako spółka PWiK.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że sam tytuł 
uchwały brzmi w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ząbkowic 
Śląskich i Prezesa Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” w 
Ząbkowicach Śląskich. Natomiast, czy Najwyższa Izba Kontroli skierowała również 
tą skargę do Starostwa itd., to my o tym nie wiemy. Rozpatrujemy tą skargę wg 
właściwości. 
 
W tej kwestii zabrała również głos Pani Radca Prawny UM Kamila Rutkowska- 
Krehut, powiedziała, że Najwyższa Izba Kontroli skierowała tą skargę do Rady 
Gminy, ponieważ zgodnie z art. 229 KPA skargi na burmistrza i na kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje rada gminy. W związku z tym, że 
tam były poruszane sprawy dot. działalności burmistrza i prezesa spółki gminnej, 
dlatego to musi być rozpatrzone przez radę miejską. 
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Wywiązała się krótka dyskusja w tym temacie, w której również głos zabrał 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich. 

 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął ją i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ząbkowic Śląskich 
i Prezesa Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin”  
w Ząbkowicach Śląskich i zapytał „Kto jest z Pań i Panów Radnych za przyjęciem 
zaprezentowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, stwierdził, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały.  
 
Skarga na działalność Burmistrza i Prezesa spółki PWiK „Delfin” jest bezzasadna. 
 
 
Ad. pkt. 10 Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że w okresie 
międzysesyjnym Radna Danuta Tkaczonek założyła interpelację ws. poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego oraz warunków życia w centrum 
Ząbkowic Śląskich. 
 
 
Ad. pkt. 11 Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik,  poinformował, że Burmistrz 
wydał Zarządzenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich w sprawie szczegółowych zasad i 
terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2014 rok  
(zarządzenie otrzymali dzisiaj Radni i Sołtysi) 
 
Wpłynął również Apel Działkowców dot. tzw. uchwał śmieciowych. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, dodał, ze to pismo co wpłynęło od 
działkowców, ale i również inne materiały czy informacje, które są w okresie tego 
półrocza, gdzie obowiązuje uchwała, która była podejmowana w grudniu 2012 r., to 
jest szykowany kompleks zmian, które zostaną przedłożone na sesji czerwcowej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że również 
wpłynęła sporządzona ocena zasobów pomocy społecznej, która zgodnie z ustawą z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, będzie ona podstawą planowania 
budżetu na rok 2014, która jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
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Radny Franciszek Gawęda, zapytał Pana Burmistrza odnośnie ustawy śmieciowej, 
ponieważ działkowcy mają rację, czy jest Pan wstanie tak podziałać, żeby przychylić 
się do ich wniosku? Radny podejrzewa, że będzie to od razu wniosek dla 
pozostałych kilku innych ogródków działkowych. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że tak oczywiście. 
Dodał, że odbyło się spotkanie z wszystkimi prezesami ogródków działkowych, 
zostało to omówione i w tej chwili trwają bezpośrednio prace w wydziale 
infrastruktury, gdzie między innymi próbują dostosować ilość litrów do tej 
rzeczywistości, którą dzisiaj jest i z informacji zwrotnych. Po tym półrocznym 
doświadczeniu będą chcieli przelać na pozytywne zmiany w tej naszej uchwale 
śmieciowej. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że jakiś czas temu zwróciła się do niej 
grupa twórców z prośbą o pomoc w znalezieniu im pomieszczenia, stałej siedzimy, 
gdzie mogliby się spotykać i planować swoją działalność twórczą i wystawienniczą. 
Poprosiła o zajęcie się sprawą. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że są w stałym 
kontakcie z grupą, która zaproponowała, że chce ze swoimi pracami, ze swoją 
twórczością wyjść na zewnątrz i na tą chwilę sytuacja jest taka, że narada 
programowa pozytywnie była ustosunkowana. Uzgodniono na dzień dzisiejszy, że 
w dyspozycji przed Ratuszem i wciągu ulicy św. Wojciecha przed Krzywą Wieżą już 
dzisiaj mogą prezentować swoje prace i sprzedawać. 
 
Radny Antoni Dulęba, powiedział, że przejeżdżał ulicą Orkana i koło studzienki już 
jedna kostka już praktycznie wpada do kanalizacji, i jeszcze w dwóch miejscach jest 
mocny uskok. Uważa, że coś będzie trzeba zrobić od nowego sezonu z 
podjeżdżaniem rodziców do szkoły nr 3, dzieci tam przebiegają, jest tam dla nich 
niebezpiecznie. Kolejna sprawa to przy ulicy długiej na wysokości tych budynków co 
była księgarnia, były 4 brzozy, ktoś dwie ogołocił. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że na ulicy Kościuszki odkryto zabytek w 
postaci studni, czy coś na ten temat wiadomo? 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, odpowiedział, że jest tam stały 
nadzór archeologiczny, konserwator już był, zajął stanowisko, także dzisiaj ta 
studnia powinna być zabezpieczona i zamknięta. Służyła ona odwodnieniu. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba, zapytała o fontannę w rynku, czy istnieje szansa, aby ta 
fontanna zaczęła funkcjonować? 
Druga sprawa dot. obowiązków, które spoczywają na osobach jeżdżących 
autobusami dowożącymi dzieci do szkoły jako opiekunowie. Ostatnio była 
świadkiem sceny, w której autobus zatrzymał się przywożąc dzieci z Ząbkowic do 
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Strąkowej i nikt z tymi dziećmi nie wysiadł i nikt nie przeprowadził na stronę gdzie 
mieszkając. Dobrze, że przejeżdżający kierowca zachował ostrożność.  
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, powiedziała, że przyjęła tą informację i na pewno 
zabezpieczenie dzieci będzie. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział w kwestii fontanny, 
że decyzja jest taka, że na każdy weekend kiedy będzie ciepło będzie fontanna 
uruchamiana, są to koszty. 
 
 
Ad. pkt. 12 Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął 45 Sesję Rady Miejskiej. 
.  
 
 
Protokołowała 
Kamila Bigos 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Miejskiej 
               
         (-) Andrzej Dominik 
 
         


