
1 

 

BRM.0002.47.2013   Protokół nr XLVII/2013 
z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 

odbytej w dniu 29 sierpnia 2013 roku 
w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Ząbkowicach Śląskich 
 

Godzina rozpoczęcia: 9:00 
Godzina zakończenia: 12:00 
 
W sesji udział wzięli:  
Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

 
Nieobecni 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  -  otworzył XLVII 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 27.06.2013 r. 
3. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    
4. Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/2014 
5. Podjęcie uchwał: 
 
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu geodezyjnego Strąkowa w Gminie Ząbkowice Śląskie; 
 

b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013; 
 
c) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029 
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d) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach 
Śląskich; 

 
e) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie; 
 

f) w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej podjęcia przez Burmistrza Ząbkowic 
Śląskich działań związanych z przejęciem na rzecz Gminy Ząbkowice Śląskie 
od Województwa Dolnośląskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 385 od 
skrzyżowania z drogą krajową nr 8 do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą; 
 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Ząbkowice 
Śląskie, niestanowiących własności Gminy. 
 

6. Rozpatrzenie skargi na działanie Pani Izabeli Lisowskiej- Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich. 

7. Rozpatrzenie skargi na działanie Pana Jarosława Machnika- Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich. 

8. Interpelacje i zapytania Radnych.  
9. Sprawy różne. 
10. Zakończenie obrad.    
 
 
Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Wysoką Radę, aby do 
porządku dzisiejszych obrad wprowadzić następujące projekty uchwał: 
 
• Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie 
 
Poprosił również, aby ta uchwała była rozpatrywana, jako druga w kolejności. 

 
• Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr 

IV/31/2007 r. Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 marca 2007 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości: Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary, 
Zwrócona, Bobolice – Gminy Ząbkowice Śląskie. 
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• Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 
Następnie poddał powyższe projekty uchwał pod głosowanie, zapytał:  
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za tym, aby wprowadzić do porządku dzisiejszych 
obrad: 
 
• Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie 
 
Proszę o podniesienie ręki 
 
Głosowanie: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada wprowadziła do porządku obrad zaproponowany 
projekt uchwały. 
 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad: 
 
• Projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr 

IV/31/2007 r. Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 marca 2007 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości: Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary, 
Zwrócona, Bobolice – Gminy Ząbkowice Śląskie 

 
Proszę o podniesienie ręki 
 
Głosowanie: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada wprowadziła do porządku obrad zaproponowany 
projekt uchwały 
 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad: 
 
• Projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 
Proszę o podniesienie ręki 
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Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada wprowadziła do porządku obrad zaproponowany 
projekt uchwały 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał Radnych, czy ktoś 
jeszcze chciałby coś wnieść do porządku dzisiejszych obrad? 
 
Nikt nic nie wniósł do porządku obrad. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 
przeszedł do realizacji porządku obrad. 
 
 
Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołu z dnia 27.06.2013 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał Radnych, czy chcą 
wnieść jakieś uwagi do protokołu. Nikt nic nie wniósł. 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przez aklamację przyjęła powyższy protokół.  
 
 
Ad. pkt. 3 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. 4 Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 
2013/2014. 
 
Kierownik Wydziału EKS Marek Błażejewski, przedstawił powyższą informację, 
powiedział, że w obecnym roku, od września planuje się funkcjonowanie  
13 placówek oświatowych w następującej strukturze: 3 szkoły podstawowe miejskie, 
w tym dwie z oddziałami przedszkolnymi; 3 szkoły podstawowe wiejskie, które 
będą również prowadzić oddziały przedszkolne; 2 gimnazja publiczne;  
5 publicznych przedszkoli w tym jedno z grupami żłobkowymi. 
Ogółem Gmina Ząbkowice Śląskie dysponuje: 837 miejscami w przedszkolach, w 
tym 54 miejsca dla dzieci w wieku żłobkowym. 24 oddziały przedszkolne, w 
publicznych przedszkolach 8 oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych. 
 
Dodał, że dzisiaj jest 17 wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych. 
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Wspierają inicjatywę prowadzenia i tworzenia niepublicznych przedszkoli, dzięki 
temu jest 40 miejsc przedszkolnych w „Kubusiu Puchatku”, 15 miejsc 
przedszkolnych w „Skaczące Nutki” w przedszkolach niepublicznych oraz „Klub 
Malucha- Wesołe Safari” dysponuje 16 miejscami dla dzieci. 
 
Szkoły podstawowe posiadają 60 oddziałów, do których uczęszcza 1161 uczniów,  
w tym 25 6-latków pójdzie od września do klasy pierwszej. 
 
Gimnazja posiadają 25 oddziałów, do których uczęszcza 607 uczniów tj. mniej o 71  
w porównaniu z rokiem ubiegłym 
 
W jednej placówce oświatowej został przeprowadzony konkurs na stanowisko 
dyrektora publicznego przedszkola nr 2 w Ząbkowicach Śląskich w wyniku, którego 
funkcję dyrektora powierzono Pani Annie Hanus. 
 
Z wnioskiem o przedłużenie pełnienia funkcji dyrektora wystąpiła dyrektor 
publicznego przedszkola nr 5 w Ząbkowicach Śląskich Pani Grażyna Zawadzka i 
uzyskała zgodę i powierzenie pełnienia funkcji na kolejne 5 lat. 
 
Dodał, że kadrowo i organizacyjne nasze placówki oświatowe są przygotowane do 
kolejnego roku szkolnego. Zostały podpisane i zatwierdzone aneksy organizacyjne, 
zapewnione zostały również dowozy szkolne od 2 września. 
 
W okresie wakacji dyrektorzy placówek oświatowych wykonali niezbędne prace 
kosmetyczne, konserwatorskie, porządkowe, przysposabiające zarówno bazę 
lokalową jak i sprzętową do nadchodzącego roku szkolnego. 
 
Na koniec stwierdził, że przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku 
szkolnego jest właściwe. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał czy są jakieś pytania 
odnośnie przedstawionej informacji? Brak głosów. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 
zamknął ten punkt i przeszedł do pkt. 5. 
 
 
Ad. pkt. 5 Przyjęcie uchwał: 
 
a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strąkowa w Gminie Ząbkowice 
Śląskie; 

 
Przedstawiciel Pracowni Urbanistyczno- Architektonicznej Pani Agnieszka 
Kwaśniak, zanim przedstawiła plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 
geodezyjnego Strąkowa w Gminie Ząbkowice Śląskie, poprosiła o wprowadzenie w 
preambule autopoprawki i wpisanie, (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), ponieważ w 
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międzyczasie zmienił się akt w postaci jednolitego tekstu, dot. to ustawy  
o samorządzie gminnym. Projekt składa się z części opisowej i części graficznej. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Pana 
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 dyskusje nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Krzysztof Gnach, powiedział, że w uzasadnieniu wkradł się błąd literowy, 
jest napisane, że dotyczy planu zagospodarowania miejscowości „Mieroszów”,  
a prawdopodobnie chodziło o „Sieroszów”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamknął dyskusje i przeszedł 
do głosowania nad wniesionymi uwagami. 
 
 
Uwaga nr 1  
Dotycząca zmiany przeznaczenia części dz. nr 738 obręb Strąkowa na cele 
budowlane – uwaga uwzględniona 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za takim rozstrzygnięciem?  
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
 
Uwaga nr 2 
Dotycząca dopuszczenie zabudowy usługowej na dz. nr 168 obręb Strąkowa – uwaga 
nieuwzględniona 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
Uwaga nie została uwzględniona. 
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Uwaga nr 3 
Dotycząca dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej na dz. nr 159 obręb Strąkowa- 
uwaga uwzględniona 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za takim rozstrzygnięciem?  
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
 
Uwaga nr 4 
Dotycząca przesunięcia nieprzekraczalnych linii zabudowy na dz. nr 188 obręb 
Strąkowa-  uwaga uwzględniona 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za takim rozstrzygnięciem?  
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
 
Uwaga nr 5 
Dotycząca przeznaczenia terenu dz. nr 384/8 i 384/9 obręb Strąkowa na cele 
zabudowy mieszkaniowej- uwaga uwzględniona w części. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta w części. 
 
 
Uwaga nr 6 
Dotycząca przeznaczenia na cele sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą dz. nr 13 
obręb Strąkowa- uwaga uwzględniona w części. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta w części. 
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Uwaga nr 7 
Dotycząca przekształcenia terenu dz. nr 135 obręb Strąkowa na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej- uwaga uwzględniona w części. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta w części. 
 
 
Uwaga nr 8 
Dotycząca lokalizacji w obrębie wsi Strąkowa farmy wiatrowej- uwaga 
nieuwzględniona. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
Uwaga została nieprzyjęta. 
 
 
Uwaga nr 9 
Dotycząca przeznaczenia terenu składowiska na cele rekultywacji w kierunku 
leśnym lub rolno- leśnym /dz. nr 498/1, 498/2- obręb Strąkowa- uwaga 
uwzględniona. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
 
Uwaga złożona podczas  II wyłożenia projektu 
Dotycząca zmiany przeznaczenia terenu dz. nr 135/3 z rolnej na budowlaną- uwaga 
uwzględniona. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strąkowa w Gminie Ząbkowice Śląskie. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za przyjęcie zaprezentowanego projektu uchwały? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 
 
 
- Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie. 
 
Przedstawiciel Biura Planowania i Projektowania Sławomir Tront przedstawił 
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu a także złożył dwie 
autopoprawki, które dotyczą podstawy prawnej w preambule gdzie ustawa o 
samorządzie gminnym została zmieniona i materiał został zmieniony o nowy tekst 
jednolity, zauważona została też zmiana w załączniku nr 3 para. 2 dot. zmiany 
ustalenia w pkt. 1 gdzie jest informacja o ujętych w poprzednich latach w budżecie 
miasta żeby poprawić w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
stwierdził, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radna Danuta Tkaczonek powiedziała, że zgłosiła się do niej mieszkanka, która 
wnosiła uwagi do tego planu chodzi o działkę 37/41 działka ta w studium jest objęta 
jednostką planistyczną M2 i obejmuje ona funkcje mieszkalne, usługowe i tereny 
zabudowy rodzinnej, w nowym planie teren ten jest objęty jednostką U4, przy czym 
w uchwale w para. 13 pkt. 1 podpunkt 2 jest zapis o dopuszczeniu wprowadzenia 
mieszkań, jako uzupełniającego przeznaczenia terenów z wył. terenów z symbolem 
U4, U7, U8 czyli jest to uzupełnienie niezgodności między planem a studium. 
 
Przedstawiciel Biura Planowania i Projektowania Sławomir Tront odpowiedział, 
że sytuacja jest taka, że studium uwarunkowań wskazało tereny w sposób ogólny, są 
obszary oznaczone, jako podstawowe przeznaczenie terenu zabudowa 
wielorodzinna, jednorodzinna natomiast studium posługuje się trzema 
dopuszczeniami przeznaczenia równorzędnego, dopuszczonego i dopuszczonego w 
ramach działki, dlatego dostosowanie do studium mowa tu o terenie usługowym 
pod warunkiem, że w ogólnej jednostce terenu mieszkaniowego obszar zajęty przez 
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czystą funk. usługową nie będzie przekraczał 50% w przypadku tego planu, gdy cała 
jednostka M2 została w nim ujęta to jest prawie 15 hektarów i nic nie jest 
przekraczane, ustalenie dotyczące niewprowadzania tam zabudowy mieszkaniowej 
jest potwierdzeniem w sytuacji liczenia i oceniania. 
 
Radny Franciszek Gawęda zapytał czy sprawie tego terenu objętego planem są 
prowadzone jakieś postępowania administracyjne, jeżeli tak to, na jakim są etapie, 
powiedział też, że została złożona skarga przez mieszkańców Osiedla Słonecznego 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niezgodność zawartych w treści 
uchwał Rady Miejskiej jak i planu zagospodarowania oraz studium w stosunku do 
rzeczywistych działań, jakie są podjęte na tym terenie, ta skarga została przez 
mieszkańców wygrana i czy są dalej prowadzone jakieś działania. 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski odpowiedział, że na decyzję 
wydaną przez Urząd Miejski została złożona skarga, stronami w tym postępowaniu 
jest inwestor i jest część mieszkańców, Urząd nie jest stroną w postępowaniu z tego 
co wiadomo jest w kasacji i nie jest do końca rozstrzygnięta. 
 
Radny Franciszek Gawęda powiedział, że skarga ta dotyczyła budowy 
wielkopowierzchniowej sklepu przekraczającej 2 000 m2, przyjmowane jest, że 
podstawowe przeznaczenie na usługi w tym realizowane w obiektach handlowych o 
powierzchni przekraczającej 2 000 m2  czy nie trzeba będzie usankcjonowywać 
bezprawie. 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski powiedział, że decyzja, jaka została 
wydana taka jest, została zaskarżona i organy rozstrzygną o zgodności, natomiast 
decyzja jest decyzją a plan planem i ma prawo zmieniać lub prostować wydane 
decyzje. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zapytał czy ktoś jeszcze chciałby 
zabrać głos. Nikt, więc zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania nad 
wniesionymi uwagami. 
 
 
Uwaga nr 1.1 
Dotycząca doprowadzenia do zgodności ustaleń planu z ustaleniami studium w 
zakresie jednostki U4- nie uwzględnia się. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 1 głos przeciwny, 0 głosów wstrzymanych 
 
Uwaga została przyjęta. 
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Uwaga nr 2.2 
Dotycząca terenu oznaczonego symbolem MN2, KDW1, KDZ1, MN1 i wyznaczenia 
strefy technologicznej od sieci ee średniego napięcia- nie uwzględnia się. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
 
Uwaga nr 4.1 
Dotyczącą całego obszaru planu i polegającego na zmianie skali opracowania planu- 
nie uwzględnia się. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
 
Uwaga nr 4.3 
Dotycząca całego obszaru planu i polegającej na dodaniu do definicji usług zapisu o 
handlu paliwami płynnymi- nie uwzględnia się. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
 
Uwaga nr 4.6 
Dotycząca całego obszaru planu i dotyczy usunięcia zapisu par. 6 ust. 2 pkt. 1 lit. J- 
nie uwzględnia się. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
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Uwaga nr 4.7 
Dotycząca całego obszaru planu i dotyczy zamiany określenia „w/w” na „ i nie 
ustala się”- nie uwzględnia się. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
 
Uwaga nr 4.8 
Dotycząca całego obszaru planu i dotyczy przeredagowania par. 8 ust.1 pkt.11- nie 
uwzględnia się. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
 
Uwaga nr 4.9 
Dotycząca całego obszaru planu i dotyczy zmiany zapisu par.8 ust. 3 pkt.4- nie 
uwzględnia się. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
 
Uwaga nr 4.10 
Dotycząca całego obszaru planu i dotyczy usunięcia zapisu par.8 ust.8 pkt.3- nie 
uwzględnia się. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
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Uwaga nr 4.11 
Dotycząca całego obszaru planu i dotyczy usunięcia par.10- nie uwzględnia się. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
 
Uwaga nr 4.14 
Dotycząca całego obszaru planu i dotyczy zmiany maksymalnego wskaźnika 
zabudowy z 1,2 do 2,0- nie uwzględnia się. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
  
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
 
Uwaga nr 4.16 
Dotycząca całego obszaru planu i dotyczy zmiany parametrów miejsc 
parkingowych- nie uwzględnia się. 
 
 Zapytał: Kto z Pań i Panów jest za takim rozstrzygnięciem? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik po zakończeniu głosowania nad 
uwagami poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania części miasta Ząbkowice Śląskie wraz z naniesionymi 
autopoprawkami. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 2 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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b)  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 
rok 2013. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna  przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
Stwierdził, że projekt uchwały został przez Komisję pozytywnie zatwierdzony. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
przedstawionym projektem uchwały. 
 
Radna Danuta Tkaczonek nawiązała do spotkania Komisji Gospodarczej z dnia 
wcześniejszego, na której rozpatrywana była kwestia dofinansowania ZOK kwotą 
40 000 zł na remont pomieszczeń, na początku roku również została przekazana 
kwota na remont 50 000 zł i tak się składa, że na jedną kwotę i drugą jest ta sama 
argumentacja, czyli remont pomieszczenia po byłej siłowni, więc zainteresowała się, 
co to za remont skoro wymaga takiego nakładu pieniędzy, podczas gdy ZOK 
posiada ważniejsze miejsca na już i mogłyby posłużyć nawet, jako galeria dla 
twórców. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik powiedział, że ta kwestia była już wyjaśniana na 
wcześniejszej Komisji, kwota przeznaczona na remont to jest kwota ta sama co na 
początku roku, część 10 000 zł jest przeznaczona na dokumentację a reszta na 
remont. 
 
Burmistrz Marcin Orzeszek powiedział, że w załącznikach inwestycyjnych część 
środków jest podwójnie wpisane, zostały one wpisane na placówki i jeżeli została 
wykonana dokumentacja przez Gminę to część środków jest zostawionych na 
poziomie Gminy a część przekazanych. 
 
Radna Danuta Tkaczonek poprosiła, aby lepiej przygotowywać uzasadnienia dla 
tych zmian, bo był to okres długi od lutego do września, dowiedziała się także, że 
wydatek 47 750 zł na XXV lecie zespołu Sierra Manta jest to cała kwota dla imprezy, 
17 000 zł jest to wkład Gminy a reszta to wkład „Qwsi”, i nie wie, na jaki cel Gmina 
przeznaczyła te 17 000 zł, ogólnie to wiadomo, że na tę imprezę ale dokładnie na co. 
 
Burmistrz Marcin Orzeszek odpowiedział, że wszystkie dotacje są przekazywane 
uchwałą Rady Miejskiej i nie inaczej, po drugie, jeżeli chodzi o Sierra Mante jest to 
skrótowo opisane, program, który został przedstawiony i projekt jest dosyć szerszy, 
bo oprócz koncertu, jaki się odbędzie w ZOK-u to na następny dzień odbędzie się 
Msza Kreolska, ale informacje zostaną przekazane. 
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Radny Franciszek Gawęda zapytał, czy stać Gminę na zmiany zawarte w uchwale 
mając na względzie zmniejszenie dochodów o 2 000 000 zł co powiększyło deficyt. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna powiedziała, że jeżeli chodzi o zwiększenie 
deficytu o 2 000 000 zł to związane jest to z odstąpieniem od sprzedaży kotłowni na 
Osiedlu i jest to decyzja niezależna od skarbnika, jeżeli są inwestycje realizowane 
trzeba zapewnić płatność, jeżeli jest wniosek od Pana Burmistrza o zwiększenie 
deficytu i uwzględnienie w uchwale budżetowej skarbnik musi to zrealizować, czy 
stać Gminę na to, jest decyzja, którą podejmuje szef i Rada wyraża zgodę. 
 
Burmistrz Marcin Orzeszek podkreślił, że budżet jest organizmem płynnym i jeżeli 
są możliwości i pewne decyzje da się podejmować w ciągu roku, to takie decyzje się 
podejmuje, natomiast, jeżeli chodzi o deficyt to na dzień dzisiejszy taka kwota jest 
uwzględniona, ale nie wiadomo, jaka zostanie wykorzystana, Gmina na razie 
funkcjonuje bez kredytu, ale jaka kwota zostanie na inwestycje na koniec roku 
wykorzystana tego nie można teraz powiedzieć, w przyszłym roku też był 
planowany wysoki deficyt i kredyt a został wzięty mniejszy, jeżeli chodzi o 
kotłownię i brak sprzedaży tego mienia to jest to również decyzja strategiczna 
Gminy, bo zapewnienie i bezpieczeństwo ciepła było bardzo ważne w związku z 
tym planowana sprzedaż była na ok. 5 milionów obniżona została ta sprzedaż i 
dlatego powinno się zwiększyć, o 5 ale jest o 2 i powinno wystarczyć. 
 
Radny Franciszek Gawęda powiedział, że obawę budzi wypowiedź Pani Skarbnik, 
bo do tej pory wierzył, że Skarbnik Gminy stoi na straży wydatkowania środków 
publicznych, ale się mylił. 
 
Radny Marek Ciapka zapytał o kwestię techniczną związaną z systemem 
monitorującym policji, który Gmina dofinansowywuje, co to jest za rozwiązanie 
techniczne, bo były jakieś sprawy związane z funkcjonowaniem monitoringu. 
 
Burmistrz Marcin Orzeszek powiedział, że są to środki przeznaczone z funduszu 
alkoholowego na zapewnienie monitoringu w izbie wytrzeźwień, ponieważ 
monitory i komputery są bardzo słabe. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zapytał czy ktoś ma jeszcze 
jakieś pytania. Nikt, więc zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem 
uchwały. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 1 głos przeciwny, 1 głos wstrzymujący 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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c)  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan 
Tkaczyński stwierdził, że projekt uchwały został przez Komisję pozytywnie 
zatwierdzony. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu, więc przeszedł do 
głosowania. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 1 głos przeciwny, 1 głos wstrzymujący 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
d) 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 przedstawił powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o zaopiniowanie projektu uchwały. 
 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan 
Tkaczyński stwierdził, że projekt uchwały został przez Komisję pozytywnie 
zatwierdzony. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały.  
 
Radny Krzysztof Gnach zapytał czy można określić w procentach, jaki jest stan 
infrastruktury technicznej, która zostanie przekazana do spółki. 
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Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski odpowiedział, że sieć sanitarna, 
wodna i deszczowa będąca na stanie Gminy, jako środki trwałe to jest 95% 
przekazane, natomiast istnieje duże ilość sieci łącznie z siecią poniemiecką, która jest 
niezinwentaryzowaną i niewycenioną, ogłaszany był przetarg na dokonanie 
szczegółowych inwentaryzacji, później osobno trzeba na wycenę, ponieważ kwota 
jest dość wysoka i dopiero później zostaną one przekazane, osiedla nowe, które były 
realizowane przez Gminę zostają na bieżąco przekazywane do spółek. 
 
Radny Władysław Witkowski powiedział, że wartość oczyszczalni ścieków przy ul. 
Rzecznej wynosi 446 568 zł, czy to jest jej wartość. 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski powiedział, że jest to nazwa zadania 
i ramach tego zadania przekazywany jest kolektor biegnący wzdłuż ul. 
Kamienieckiej on miał wartość początkową 925 000 zł, został zamortyzowany w 
Urzędzie i teraz wartość wynosi 446 tys., oczyszczalnia to jest wartość w tej chwili 
ok. 20 milionów. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zapytał czy ktoś jeszcze chce 
zabrać głos. Nikt, więc zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem 
uchwały. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
e) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski przedstawił powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię Komisji. 
 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan 
Tkaczyński stwierdził, że projekt uchwały został przez Komisję pozytywnie 
zatwierdzony. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. Nikt nie zabrał głosu, więc zarządził 
głosowanie. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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f) Projekt uchwały w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej podjęcia przez 
Burmistrza Ząbkowic Śląskich działań związanych z przejęciem na rzecz Gminy 
Ząbkowice Śląskie od Województwa Dolnośląskiego odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 385 od skrzyżowania z drogą krajową nr 8 do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą. 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski przedstawił powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan 
Tkaczyński stwierdził, że projekt uchwały został przez Komisję pozytywnie 
zatwierdzony. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały.  
 
Radny Marek Ciapka powiedział, że jest to temat, do którego ciągle się wraca i 
najlepszym rozwiązaniem byłoby uzyskać ten odcinek drogi w stanie 
wyremontowanym czy jest taka opcja, bo deklarowana kwota to 4 500 000 zł, wydaje 
mu się, że jest to kwota dyktowana z sufitu i jest nierealna.  
 
Burmistrz Marcin Orzeszek powiedział, że pierwsza rzecz to zaliczenie tej kategorii 
do dróg gminnych, oprócz wyremontowania zamknie się przejazd samochodów 
ciężarowych inaczej nie bardzo będzie to możliwe, po drugie jest obawa, że jak 
przystąpi się do budowy drugiego etapu obwodnicy to wtedy tą drogę dostanie się  
z automatu jak ul. Kamieniecką i nic nie będzie wyremontowane, rozmowy idą w 
dobrym kierunku i może być tak, że otrzymany będzie też odcinek Żeromskiego z 
automatu tak jak Kamieniecka. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik w związku, że obecny właściciel tej drogi 385 w 
Ząbkowicach Śląskich ma porozumienie podpisane z Zarządem Powiatu na bieżące 
utrzymanie dlatego Gmina zwróciła się z prośba do Dyrektora Drożdża o 
oszacowanie ewentualnych kosztów remontów tego odcinka drogi i uzyskane 
zostały informacje, że droga numer 385 od ul. Legnickiej do ul. Ziębickiej to jest 
remont nawierzchni, frezowanie, wyrównanie, warstwa wiążąca, 4 cm warstwa 
ścieralna, 5 cm regulacja uzbrojenia, na powierzchni ok. 26 570 m2 , remont 
chodników na powierzchni prawie 6 000 m2 , remont kanalizacji burzowej chodzi o 
wiadukt na ul. Wrocławskiej prawie 500 000 zł i przeznaczona ok. 500 000 zł na 
dokumentację techniczną to jest kwota ponad 4 miliony, czyli uzyskane te 4 500 000 
zł powinno wystarczyć na remont dróg i nie dokładać ani złotówki. 
 
Sołtys Jerzy Rzepka powiedział, że wcześniej było planowe 6 milionów dla samej ul. 
Kamienieckiej a teraz 4,5 miliona jest na remont całej drogi. 
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Burmistrz Marcin Orzeszek odpowiedział, że Samorząd Województwa nie dołoży 
nic, ponieważ budują obwodnicę Ząbkowic i zgodnie z prawem ul. Kamieniecka 
przechodzi na rzecz Gminy z automatu, jeżeli chodzi o utrzymanie czystości na tej 
jednej ulicy to nie zrobi większej różnicy, bo i tak tam jest sprzątane. 
 
Radny Marek Ciapka powiedział, że nie nic przeciwko takiej idei, natomiast wrócił 
do drugiego etapu budowy obwodnicy, czy rozmowy są prowadzone wedle 
projektu przyjętego wstępnie we wcześniejszych latach gdzie droga miała zaczynać 
się od górnego Orlenu i iść przez pola czy w jakim kierunku. 
 
Burmistrz Marcin Orzeszek odpowiedział, że chodzi o przedłużenie tego drugiego 
odcinka, który nie został zrobiony ze względu na przejazd kolejowy i dalszy etap tej 
części obwodnicy w stronę ul. Ziębickiej. 
 
Radna Grażyna Sobór powiedziała, że z tego co wie jest planowane zrobienie 
chodników przy drodze wojewódzkiej nr 385 w Kluczowej, nie jest temu przeciwna 
ale te 4,5 miliona, które jest planowane to robi prezent DSDiK budując im chodniki, 
wypowiedziała się też na temat ul. Cukrowniczej, że Ziębice nadal będą puszczały 
przejazd tirów ponad 3,5 tony to na pewno będzie taki ruch i zjeżdżał na nowo 
wybudowaną obwodnicę. 
 
Burmistrz Marcin Orzeszek stwierdził, że to nie jest prezent dla DSDiK tylko dla 
mieszkańców Kluczowej, po drugie dofinansowanie jest 50 na 50 więc 800 000 zł 
zobaczymy po przetargu jak to zostanie rozstrzygnięte, jeżeli chodzi o kwestię ul. 
Cukrowniczej jest drogą powiatową, po oddaniu tej części obwodnicy, która już jest 
stanie się drogą wojewódzką, dlatego drugi etap obwodnicy, który będzie przebiegał 
od ronda w tamtą stronę, jeżeli się uda wprowadzić to do programu 2014-2020 to 
wtedy ul. Cukrownicza stanie się z automatu znowu drogą gminną. 
 
Sołtys Jerzy Rzepka zapytał czy jako droga wojewódzka pozostanie w takim stanie, 
jakim jest czy będzie musiała być dostosowana do standardów drogi wojewódzkiej. 
 
Burmistrz Marcin Orzeszek odpowiedział, że będzie musiała być dostosowana do 
poziomu drogi wojewódzkiej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zamknął dyskusję nad 
przedstawionym projektem uchwały i zarządził głosowanie. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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g) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Ząbkowice 
Śląskie, nie stanowiących własności Gminy. 
 
Kierownik Wydziału FZ Dariusz Małozięć przedstawił powyższy projekt uchwały, 
który stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan 
Tkaczyński stwierdził, że projekt uchwały został przez Komisję pozytywnie 
zatwierdzony. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały.  
 
Radna Danuta Tkaczonek zapytała czy kwota 124 000 zł to dotyczy tylko remontu 
elewacji. 
 
Kierownik Wydziału FZ Dariusz Małozięć odpowiedział, że jest to remont elewacji 
w budynku na ul. Św. Wojciecha, jest to duży metraż, ponieważ jest to elewacja od 
strony Rynku, ul. Św. Wojciecha i jeszcze elewacja tyłu tego budynku, dlatego 
kosztorys wydany przez wspólnotę był na 140 000 zł ale po podpisaniu umowy z 
wykonawcą elewacja tego budynku to koszt 124 000 zł. 
 
Radna Anna Józefowicz zapytała, jaki jest udział procentowy powierzchni Gminy w 
tym budynku. 
 
Kierownik Wydziału FZ Dariusz Małozięć odpowiedział, że gmina nie posiada tam 
udziałów. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zapytał czy ktoś jeszcze chce 
zabrać głos. Nikt, więc zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem 
uchwały. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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- Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały nr 
IV/31/2007r. Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 marca 2007r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości: Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary, 
Zwrócona, Bobolice- Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski przedstawił powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Poprosił też o poprawkę, 
ponieważ nie pisał tego „Burmistrz Miasta i Gminy” tylko „Burmistrz Ząbkowic 
Śląskich”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan 
Tkaczyński stwierdził, że projekt uchwały został przez Komisję pozytywnie 
zatwierdzony. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję na 
przedstawionym tematem. Nikt nie zabrał głosu, więc zarządził głosowanie. 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
- Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski omówił powyższy projekt uchwały, 
który stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan 
Tkaczyński stwierdził, że projekt uchwały został przez Komisję pozytywnie 
zatwierdzony. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję na 
przedstawionym tematem. Nikt nie zabrał głosu, więc zarządził głosowanie. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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Ogłoszono 5 minut przerwy. 
 
 
Ad. pkt. 6 Rozpatrzenie skargi na działanie Pani Izabeli Lisowskiej – Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich. 
 
Skarga stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, wspomniał, że Pan Mieczysław 
Rodak złożył skargę na Panią Kierownik, odbyło się jedno posiedzenie Komisji 
Przestrzegania Prawa i porządku publicznego, gdzie ta sprawa miała być 
weryfikowana, natomiast było to jeszcze przed wydaniem decyzji, Pani Kierownik 
wydała decyzję i Pan Rodak podtrzymał swoją skargę. W poniedziałek odbyło się 
posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Komisja wydała 
opinię dla Rady Miejskiej w kwestii tej skargi. 
Poprosił Przewodniczącego Krzysztofa Gnacha o przedstawienie stanowiska 
Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, powiedział, że Komisja na swoim posiedzeniu po analizie przedstawionych 
dokumentów w sprawie i wysłuchaniu jednej strony, Pani Izabeli Lisowskiej, 
wcześniej tj. 13 maja br. wysłuchali informacji Pana Mieczysława Rodaka, uznała 
skargę za bezzasadną. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poinformował, że Pani 
Kierownik wydała decyzję, która została zaskarżona przez Pana Mieczysława 
Rodaka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wytłumaczył, że mają 
rozstrzygnąć prowadzenie prawidłowego działania przez Panią Kierownik Izabelę 
Lisowską. Decyzja została wydana i jest to prawidłowe działanie. Uważa, że 
zasadność decyzji nie jest w rozstrzygnięciu Rady Miejskiej. Uważa, że powinni 
ocenić, czy te działania, które podjęła Pani Kierownik aż do momentu wydania 
decyzji  były prawidłowe czy nie. Poinformował, że Pan Mieczysław Rodak i Pani 
Izabela Lisowska byli zaproszeni na Sesję Rady Miejskiej. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że ma odmienne zdanie od prezentowanej  
większości członków Komisji i złożyła wniosek na posiedzeniu Komisji. Wspomniała 
o prośbie Pana Mieczysława z częściowego zwolnienia z opłaty za utrzymanie osoby 
przebywającej w Domu Pomocy Społecznej. Decyzja Pani Kierownik dotyczy 
ustalenia obowiązku opłaty jej wysokości i nakaz zwrotu wydatków poniesionych 
zastępczo przez Gminę, natomiast kwestia, co do udzielenia zwolnienia przewija się 
jedynie w uzasadnieniu, nie ma odrębnej decyzji odnoszącej się do faktu. Sprawa jest 
skomplikowana i rozpatrzenie skargi nastąpi we wrześniu kierowała się zasadą 
obiektywności i poprosiła Komisję, aby przedstawiła Radzie jej wniosek o 
wstrzymanie się z rozstrzygnięciem skargi by po rozstrzygnięciu kwestii przez SKO 
Rada mogła mieć pełną wiedzę jak postępował proces przy podejmowaniu decyzji. 
Zgodziła się ze zdaniem Przewodniczącego Andrzeja Dominika, że Rada Gminy 
rozpatruje skargi na kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zaniedbań 
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lub nienależytego wykonywania powierzonych mu zadań, naruszania 
praworządności lub interesu skarżącego a także przewlekłości lub biurokratycznego 
załatwienia spraw.  
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, zaznaczył, że nie znają treści zaskarżenia do SKO i trudno się ustosunkować, 
na co skarży się Pan Mieczysław Rodak. Uważa, że skarga jest bezzasadna i działanie 
Pani Kierownik Izabeli Lisowskiej trudno uznać za niewłaściwe. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zapytał, czy decyzja została zaskarżona do SKO? Jeżeli 
została zaskarżona to nie ważna jest treść zaskarżenia a jedynie informacja, że została 
zaskarżona. Wniosek, prośba Radnej Danuty Tkaczonek jest zasadny w związku z 
tym bezzasadne staje się stanowisko Przewodniczącego Przestrzegania Prawa i 
Porządku Publicznego.  
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, poprosiła o dopuszczenie do głosu Panią 
Kierownik Izabelę Lisowską.  
 
Radny Stanisław Susz, poprosił Panią Kierownik o stwierdzenie terminów i 
procedury w tej sprawie. Podsumował wypowiedź na temat rozpatrzenia i działania 
Pani Izabeli Lisowskiej. 
 
Kierownik OPS Izabela Lisowska, opowiedziała o formalnym wniosku Pana 
Mieczysława Rodaka, który wpłynął w kwietniu do Ośrodka Pomocy Społecznej o 
odstąpienie w części odpłatności za pobyt mamy w DPS. Nie było żadnej decyzji 
administracyjnej gdyż odpłatność była na podstawie umowy zawartej z Panem 
Mieczysławem od stycznia nie była w pełni realizowana płatność w całości. 
Rozpoczęła się procedura, wywiad, dokumentacja, dowody, badanie sytuacji 
materialnej i zdrowotnej, bytowej rodziny Pana Mieczysława i na podstawie 
dowodów została wystawiona decyzja.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że wreszcie doszło do zgodności, że 
powinna być odrębna decyzja na ustalenie czy Pani Kierownik przyznaje ulgę czy 
nie. Jest wystawiona decyzja w maju na ustalenie odpłatności, ale jest też wniosek 
skarżącego o częściowe zwolnienie z opłaty. Zapytała: czy od mają do dnia 
dzisiejszego została wydana decyzja? 
 
Kierownik OPS Izabela Lisowska, odpowiedziała, że nie może wydać kolejnej 
decyzji, ponieważ pierwsza decyzja jest w Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym, nie może wydać decyzji bez rozstrzygnięcia pierwszej. Uważa, że 
nie może decydować o postępowaniu, podjęciu decyzji.  
 
Radny Franciszek Gawęda, nie zgadza się ze zdaniem Radnego Stanisława Susza, 
ponieważ SKO w większości odwołań odnosi się do procedur administracyjnych 
przeprowadzanego postępowania a w drugiej kolejności, co do zasadności. 
Powiedział, aby poczekać na decyzję SKO.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że zaczynają mylić 
pojęcia. Pani Kierownik wykonała swoje obowiązki wystawiła decyzję i tą decyzję 
zaskarżył Pan Rodak natomiast pan Mieczysław Rodak złożył skargę mówiącą o 
tym, że Pani Kierownik nie chce zastosować ulgi. Podsumował wypowiedź Pani 
Kierownik OPS Izabeli Lisowskiej i dodał, że nie mogą czekać na decyzję SKO. 
Wyraził swoją opinię, że skarga jest bezzasadna.  
 
Kierownik OPS Izabela Lisowska, powiedziała, że jeżeli powstały uchybienia to 
SKO o tym orzeknie. Jeżeli chodzi o odpłatność na ten rok przewiduje i nie jest w 
stanie, jako Ośrodek Pomocy komukolwiek udzielić pomocy. 
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, powiedział, że nie znają treści skargi i zapytał czy Pani Kierownik zna treść? 
 
Kierownik OPS Izabela Lisowska, odpowiedziała, że zna treść skargi. Dostarczy 
dokument. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że umkła sprawa: „ brak, za mała ilość 
środków finansowych na Ośrodek Pomocy Społecznej”. Taka sytuacja powoduje, że 
sprawy się mnożą, bo gdyby Kierownik miał więcej pieniędzy mógłby inaczej nimi 
zarządzać. Przy decyzjach budżetowych zastanowić się nad potrzebami miasta. 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, powiedziała, że odkładanie sprawy i odwoływanie 
się na decyzję SKO nie jest zasadne z tego względu, że nie jest to dokument jawny do 
upublicznienia. Oznajmiła, że wypowiedź Radnego Franciszka Gawędy nie jest 
zasadne, Pani Kierownik OPS kieruje się prawem i zwalnia lub finansuje pobyt 
mieszkańca w DPS, jeżeli wstępnie spełniają kryteria.  
 
Kierownik, OPS Izabela Lisowska, odpowiedziała, że jej decyzja nie zostałaby 
zmieniona. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, o dotacji celowej, że chodzi o osoby, którym 
trzeba pomagać, czyli osoby bezdomne, niezaradne życiowo, osoby ubogie i głodne, 
które przybywają w Ząbkowicach Śląskich. Mówił właśnie o tym a nie o Panu 
Rodaku.  
 
Kierownik OPS Izabela Lisowska, wspomniała o 18 osobach, które są w kolejce do 
umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, większość z tych osób nie ma rodziny. 
 
Przewodniczący Stanisław Susz, popiera decyzję Pani Kierownik i zgadza się z tym, 
aby pomóc tym osobom. Odniósł się do Radnego Franciszka Gawędy, aby zapoznał 
się z dokumentacją. Mają do czynienia z taką sytuacją i uważa, że ta sprawa nie 
wymaga interwencji.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, uważa, że interwencja była potrzebna i sprawa weszła na 
tory właściwe formalne. Nie jest pewna postępowania administracyjnego. Prośba, 
aby się wstrzymać.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał czy Radna Danuta 
Tkaczonek zgłasza oficjalny wniosek, aby nie rozpatrywać tej skargi i odłożyć do 
momentu rozstrzygnięcia? 
 
Radna Danuta Tkaczonek, odpowiedziała, że tak.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, przedstawił wniosek Radnej: 
 
Wniosek Radnej Danuty, Tkaczonek aby odłożyć rozpatrzenie skargi do czasu 
rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za takim wnioskiem? 
 
Głosowanie: 2 głosy za, 14 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Przy jednym głosie wstrzymującym stwierdził, że wniosek nie przeszedł. 
 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik Poddał pod 
głosowanie: projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Pani Izabeli 
Lisowskiej – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich. 
 
Odczytany projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
§ 1. Uznaje się skargę Pana Mieczysława Rodak na działanie Pani Izabeli Lisowskiej – 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich za bezzasadną. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za,  0 głosów przeciw,  2 głosy wstrzymujące 
 
Przy dwóch głosach wstrzymujących stwierdził, że Wysoka Rada podjęła uchwałę 
stwierdzającą, że skarga na działanie Pani Izabeli Lisowskiej jest bezzasadna. 
 
 
Ad. pkt. 7 Rozpatrzenie skargi na działanie Pana Jarosława Machnika – Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich. 
 
Skarga stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że wpłynęła skarga 
Pani Izabeli Skowron- Cisak, są również podpisy innych osób, również ta skarga była 
przedmiotem posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
celem jej zaopiniowania, wydania opinii. Następnie oddał głos Przewodniczącemu 
Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.  
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Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, powiedział, że Komisja na posiedzeniu poniedziałkowym tj.  
26 sierpnia uznała skargę na Pana Jarosława Machnika Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 za bezzasadną.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że czasie posiedzenia Komisji Radni 
otrzymali pismo od Rady Rodziców odnoszące się do przedmiotu sprawy. Zapytała 
Dyrektora: ile liczy osób Rada Rodziców? 
 
Jarosław Machnik – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich, odpowiedział, że Rada Rodziców liczy  
9 osób.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, zapytała: czy pismo powstało na posiedzeniu Rady 
Rodziców? 
 
Jarosław Machnik – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich, odpowiedział, że tak.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, wspomniała, że jest pismo z 21 sierpnia 2013 roku i 
można uznać, jako opinię Rady Pedagogicznej pozytywną na temat współpracy z 
Dyrektorem. Podtrzymuje wniosek z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i 
Porządku Publicznego, aby Rada Miejska ustaliła doraźną Komisję i ocenić 
współpracę Dyrektora ze środowiskiem i zapoznać się z uwagami Rodziców, którzy 
nie są zrzeszeni w Radzie Pedagogicznej. Widać po zdarzeniach, że jest konflikt w 
szkole. Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, odpowiedział, że nie wie, 
dlaczego Rada Miejska miałaby powoływać odrębną Komisję, aby zbadała tę sprawę. 
Powiedział, że mają opinię rodziców, Dyrektor również jest oceniany przez swojego 
zwierzchnika, jest wydział Edukacji i uważa, że to błąd, aby ingerować w tę kwestię. 
Podłoże tej skargi ma miejsce trudnej sytuacji w Oświecie, taka sytuacja nie jest tylko 
w tej szkole. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, zgodził się ze zdaniem Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. To problem ogólnokrajowy. Wspomniał o piśmie rodziców do Burmistrza, 
wyraził swoje pozytywne zdanie dodał, że niestety nie ma godzin dla nauczyciela. 
Wspomniał o skardze z dnia 2 sierpnia 2013 roku i wyraził swoją negatywną opinię 
do tego pisma. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że nie sposób, aby omijać 118 podpisów 
rodziców, którzy pod apelem „Lista rodziców popierających niezadowolenie i 
sprzeciw w sprawie zwolnienia Roberta Czerńca”. Ciężko mu się zgodzić z zapisem 
w piśmie, że oni nie wiedzą, co podpisują. Nic nie wskazało na konflikt. Rodzice 
potwierdzają, że chcieliby, aby ten nauczyciel pracował, późniejsze rzeczy związane 
ze słowami złymi, o których Radny Bogdan Tkaczyński powiedział to konsekwencja 
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ignorancji przez Dyrektora tych 118 podpisów. Będzie głosował za zasadnością 
skargi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zwrócił się do Radnego 
Franciszka Gawędy i zapytał jak to sobie wyobraża? Z każdej szkoły będą przynosić 
lisy nauczycieli zwolnionych. Kryteria obowiązują.  
 
Radny Bogdan Tkaczyński, poprosił, aby Radny Franciszek Gawęda zapoznał się z 
pismem z dnia 21 sierpnia 2013 roku i są tam podpisy.  
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, nadmienił, że na Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
uzyskali informację, że sprawa toczy się w sądzie. Sąd będzie rozstrzygał o 
zasadności lub bezzasadności. 
 
Jarosław Machnik – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich, poprosił Radnego Franciszka Gawędę, 
aby zapoznał się ze sprawą a później swoje osądy przedstawiał. Powiedział, że Pan 
Robert Czerniec otrzymał propozycję pracy w szkole w nowym roku szkolnym  
12 godzin przyrody i wychowawstwo i propozycję odrzucił. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zachęca, prosi, aby słuchać wypowiedzi Radnych a 
później podejmowali głosy, które atakują tego Radnego. Zwrócił się do Radnego 
Bogdana Tkaczyńskiego, czy 8 podpisów ma być mniej ważne niż 118 podpisów, ma 
wątpliwości. Dyrektor mówi słowo przeciwko słowu.  
 
Wywiązała się krótka dyskusja. 
 
Radny Franciszek Gawęda, konflikt nie zażegna Radna Miejska, ale zażegna 
Dyrektor nie podjął się tej rzeczy, co wynika z pism i dowodów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zwrócił Siudo Radnego, aby nie 
wprowadzał innych w błąd, jest lista rodziców popierających niezadowolenie i 
sprzeciw w sprawie zwolnienia Roberta Czerńca a Pan powiedział odwrotnie. 
 
Radny Antoni Dulęba, powiedział, że konflikt występuje od pewnego czasu i może 
Pan Burmistrz ten czy poprzedni źle zrobił, że wydłuża kadencję dyrektorom jak coś 
takiego jest. Popiera odwagę rodziców. Odchodziła Pani Konopka i nawet prezentu 
od nauczycieli i dyrektora nie przyjęła, odeszła z płaczem na emeryturę. Kolejna 
sprawa przegrana w sądzie z Panią Piątek, Panią Trojan i Panią Dulębą. Coś się złego 
dzieje, tylko w jednej placówce oświatowej są już cztery przypadki skrajne. Na 
pozostałych dyrektorów nie ma skarg, coś się złego dzieje. Uważa, że tak nie 
powinno być i rozmowa powinna być przeprowadzona.   
 
Jarosław Machnik – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich, powiedział, że to są kłamliwe 
stwierdzenia.   
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich Andrzej Dominik, 
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działanie Pana Jarosława Machnika – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z 
Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich. Odczytał paragrafy. 
 
Odczytany projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
§ 1. Uznaje się skargę Pani Izabeli Skowron- Cisak złożoną w imieniu rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich na działanie Pana Jarosława 
Machnika- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w 
Ząbkowicach Śląskich za bezzasadną. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 14 głosów za,  3 głosy przeciw,  2 głosy wstrzymujące 
 
Przy dwóch głosach wstrzymujących stwierdził, że skarga jest bezzasadna. 
 
 
Ad. Pkt. 8 Interpelacje i zapytania Radnych.                
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich Andrzej Dominik, 
powiedział, że: 
 
 Radna Danuta Tkaczonek złożyła: 
- interpelację w sprawie przywrócenia oznakowania na ul. Poprzecznej  
w Ząbkowicach Śląskich,  
- interpelację w sprawie przebiegu rewitalizacji Parku Miejskiego im. Sybiraków,  
- interpelację w sprawie nagród burmistrza Marcina Orzeszka dla pracowników  
i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich,  
- interpelację w sprawie funkcjonowania opłat za śmieci w nowym systemie odbioru 
odpadów komunalnych. 
 
Radna Jolanta Mitręga złożyła: 
- interpelację dotyczącą przygotowania przez Urząd Miejski gotowych druków 
wpłaty za odpady komunalne.  
 
Radna Grażyna Sobór złożyła: 
-interpelację dotyczącą skierowania pisma do właściciela studni głębinowej PKPPL 
Opole o jej zabezpieczenie. 
 
Radny Franciszek Gawęda, wspomniał o problemach ze śmieciami oraz zapytał: czy 
mógłby otrzymać lub gdzie na BIPIE bądź na stronach Urzędowych znaleźć warunki 
umowy wygranego przez ZGK przetargu?  
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Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, odpowiedział, że jest do wglądu w 
wydziale. 
 
Radna Anna Józefowicz, zapytała: czy będzie potrzebny kolejny przetarg czy 
zostanie utrzymany wykonawca, który został wyłoniony w przetargu na najniższą 
ofertę? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, Komisja Przetargowa będzie 
uprawniona do wybrania wykonawcy tego samego bez kolejnego przetargu. 
 
 
Ad. pkt. 9 Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, wspomniał o piśmie z 
Wydziału Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o 
wypełnienie ankiety. Pismo Wspólnoty mieszkaniowej, pismo zostało skierowane do 
Burmistrza Marcina Orzeszka, aby zająć się sprawą przy ul. Kamienieckiej oraz 
zwracają się o pomoc do Rady Miejskiej. W/w pisma stanowią załącznik nr 20 i 21 
do protokołu. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że ta sprawa jest 
prowadzona dosyć dogłębnie, ponieważ tam wchodzi ubezpieczyciel, ponieważ 
samochód ciężarowy wjechał w płot, więc sprawa będzie długa. Przedstawi 
stanowisko Radzie Miejskiej oraz odpowie wspólnocie. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, poinformowała Radnych o udzielonej przez Burmistrza 
odpowiedzi w sprawie nagród dla funkcjonariuszy. Odczytała pismo. Uważa, że 
postępowanie Burmistrza Marcina Orzeszka postawiło w niezręcznej sytuacji policję 
i stanowczo prosi, aby przestrzegać zasad budżetowych.  
 
Radny Antoni Dulęba, uważa, że 118 osób na niecałe 200 rodziców i dzieci, które 
tam chodzą spowoduje zmienienie Trójek Klasowych, wybór nowej Rady Rodziców i 
wejdzie, aby ten konflikt nasilać. Uważa, że to jest złe, nierozstrzygnięcie na 
przyszłość.  
 
Radna Anna Józefowicz, opowiedziała o problemie bloku przy ul. 1 Maja i 
podziękowała za zaangażowanie i za wnikliwe wypracowanie zadania. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, opowiedział o firmie BAUD. Pan 
Michael Bystron ma Pomysł rozwoju firmy na terenie Ząbkowic Śląskich i po  
8 września zaprosi Wysoką Radę na spotkanie po uzgodnieniu terminu, aby pojechać 
i zobaczyć firmę i siedzibę w obecnym miejscu.  
 
Radny Franciszek Gawęda, poprosił o więcej informacji. Czym firma będzie się 
zajmowała i czy będzie zatrudniała ludzi? 
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Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że firma mieści się 
już w Ząbkowicach Śląskich na ul. Waryńskiego tam gdzie był pierwszy budynek 
LEGRAND, a tej chwili TEJA, były ZUMET. Firma ma plany rozwojowe a nie ma 
terenu, budynek i miejsce, które firma ma nie ma możliwości rozbudowy i jest 
pomysł, aby firma wybudowała na ul. Przemysłowej, zatrudniać ludzi i dać nowe 
maszyny. Z dyrektorem współpracuje się dobrze, problemy, które były zostały 
rozwiązane, więc warto się podchylić nad tym tematem. 
 
Micheal Bystron, powiedział, że Firma należy do francuskiej grupy Bon endrustie 
który specjalizuje się w produkcji elementów toczonych w dużej ilości. Zaczęli 
działania w Polsce 5 lat temu dostarczają między innymi detale toczone, czyli detale 
metalowe i obrót się zwiększył o 3 razy w miarę szybko. Nowe inwestycje, nowe 
maszyny, nowa linia produkcyjna. W ciągu 3 lat zwiększą zatrudnienie około 30 
osób. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zapytała o wniosek o stan dotyczący z ul. Batalionów 
Chłopskich, osuwającego się gruntu wewnątrz działki Gminnej. 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, sprawa jest praktycznie 
sfinalizowana, duże zaangażowanie ludzi, Urząd przekazał materiał w postaci 
cementu i kostki, sami robią ścieżki itp. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Marian Patela, wspomniał o realizacji odnawiania 
parku przy ul. Sienkiewicza o komentarzach pozytywnych i negatywnych i 
zakończenie inwestycji jest ważne. Poprosił Burmistrza o przygotowanie na następną 
sesje terminu zakończenia murów historycznych. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że ulica 
Sienkiewicza nie była planowana i nie będzie robiona w tej części. To nie jest w 
obszarze parku. 
 
 
Ad. pkt. 10 Zakończenie obrad 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął 47 Sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokół sporządzono  
na podstawie nagrania 
 
Protokołowała 
Monika Gwóźdź 
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