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BRM.0002.49.2013       Protokół nr XLIX/2013 
z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
odbytej w dniu 30 października 2013 roku 
w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Ząbkowicach Śląskich 
Godzina rozpoczęcia: 9:00 
Godzina zakończenia: 11:30 
 
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 XLIX Sesję Rady Miejskiej Ząbkowic 
Śląskich VI kadencji. 
 
Na wstępie Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie, aby uczcić 
minutą ciszy św. pamięci Tadeusza Mazowieckiego pierwszego Premiera Wolnej 
Polski. 
  
Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 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 26.09.2013 r. 
3. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    
5. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013; 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz ich wyłapywania  
na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie oraz dalszego z nimi postępowania;  

c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 będącej 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014; 
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d) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu 
gospodarki niskoemisyjnej; 

e) 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; 

f) w sprawie nadania imienia Noblistów Polskich Publicznemu Gimnazjum nr 2 
w Ząbkowicach Śląskich; 

g) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice 
Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na rok 2014; 

h) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie 
kontroli. 

6. Interpelacje i zapytania Radnych 
7. Sprawy różne. 
8. Zakończenie obrad.     
 
 
Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał czy ktoś z Radnych 
chciałby coś wnieść do porządku obrad. Nikt, więc przystąpił do realizacji porządku 
obrad. 
 
 
Ad. pkt. 2  Przyjęcie protokołu z dnia 26.09.2013 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zapytał czy ktoś z Pań i Panów 
Radnych chciałby wnieść jakieś uwagi. Nikt, więc stwierdził, że Wysoka Rada przez 
aklamację przyjęła powyższy protokół. 
 
 
Ad. pkt. 3  Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik powiedział, że w okresie 
międzysesyjnym 28 września brał udział w przekazaniu samochodu dla jednostki 
OSP Braszowice. 4 października uczestniczył w ślubowaniu pierwszoklasistów w 
Szkole Nr 1. 6 października brał udział w 17 festiwalu pieśni religijnej,  
9 października uczestniczył w ślubowaniu pierwszoklasistów w Zespole 
Przedszkolno- Szkolnym w Stolcu, 14 października w Sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego brał udział w spotkaniu poświęconemu zagadnieniom współpracy 
przy realizacji inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. 
15 października uczestniczył w uroczystej akademii z okazji dnia Edukacji 
Narodowej w Gimnazjum nr 2, 25 października brał udział w ślubowaniu 
pierwszoklasistów szkoły podstawowej w Braszowicach oraz przyjmował 
interesantów.   
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Ad. pkt. 4  Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek przedstawił powyższą informację, 
która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 5  Podjęcie uchwał: 
 
a) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy 

na 2013 r. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 5 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 
powiedział, że na posiedzeniu w dniu 28 października Komisja pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt wraz z autopoprawką Pana Wiceburmistrza. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję  
i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  19 głosów za,  0 głos przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
b) Projekt uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz ich 
wyłapywania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie oraz dalszego z nimi 
postępowania 

 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, przedstawił powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie 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 brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję  
i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
c) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 

kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 

 
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 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił również 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami o opinię 
Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Antoni 
Dulęba, powiedział, że komisja również na swoim posiedzeniu pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
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Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję  
i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
d) projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania  

i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej; 
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć, przedstawił 
powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 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 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda, rozumie, że jest to również pierwszy krok do uchwały 
UE dot. ograniczenia niskoemisyjnych pyłów? 
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć, odpowiedział, że 
tak. Jest to element tego podpisanego przez Polskę protokołu z Kioto, który nakłada 
ogólnie na UE ograniczenie emisji do środowiska. 
 
Radny Franciszek Gawęda, dodał, że jest tam chyba określony pułap 2020, jak 
dobrze pamięta i zwrócił uwagę o mocne przyjrzenie się temu planowi, który będą 
stwarzać, ponieważ zgodnie z tymi dyrektywami unijnymi wszystkie osoby 
posiadające tzw. piece do opału węglem stałym będą zmuszeniu do pozyskania 
innych źródeł ogrzewania, w związku z tym wielu mieszkańców naszej gminy, która 
w większości jest opalana węglowo bądź też koksem będzie zmuszonych do zmiany 
systemu ogrzewania. W związku z powyższym rodzi się pytanie skąd osoby, które 
będą przymuszone tymi dyrektywami znajda na to środki i pieniądze. Ma nadzieję, 
że na to będą dotacje krajowe bądź też unijne. Chciałby, aby na to zwrócono 
szczególną uwagę przy budowaniu tego planu. 
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Radny Krzysztof Gnach, zapytał o szacowany koszt sporządzenia takiego planu, ile 
to będzie kosztowało? 
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć, odpowiedział, że 
szacunkowy koszt stworzenia tego planu tj. 56 tys zł, dofinansowanie planowane 
narodowego funduszu do tego tj. 48 tys. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy 
projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
e) Projekt uchwały 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; 

 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć, przedstawił 
powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 9 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 
powiedział, że przedstawiony projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda, ma prośbę związaną z tą uchwałą, ponieważ po raz 
kolejny dajemy spore pieniążki na Parafię św. Anny i prawidłowo, tylko nie wie czy 
nie wartałoby wykorzystać to do rozmowy z księdzem prałatem, że być może jeszcze 
znajdą się środki do wyremontowania tej nawy tak, aby można było tą kaplice 
zwiedzać. Są tam złożone szczątki książąt ziębickich, to jest dosyć istotny zabytek w 
naszym mieście. On jest po prostu nieudostępniony. Może tak po prostu w 
rozmowie prywatnej wykorzystać to, że dajemy i jesteśmy zainteresowani, jako rada 
dalszym odnawianiem tego kościoła, ale tak żeby było coś za coś. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy 
projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
f) Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Noblistów Polskich Publicznemu 

Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich; 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, odczytała powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy o opinie Komisji. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki  
i Promocji Gminy Janusz Labok, powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt powyższej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda, chciałby wyrazić swoją opinię pozytywną w stosunku 
do inicjatorów nadania nazwy Publicznemu Gimnazjum nr 2. Do tej pory on jak i 
mniema wiele osób Ząbkowic Śląskich żyło w nieświadomości, że te Gimnazjum ma 
już nazwę: Marii Curie Skłodowskiej począwszy wziąwszy ją od planu, na którym 
ona jest, w tej chwili zostało to wyprostowane.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy 
projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
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Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
g) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 

Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014; 

 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Poprosiła o korektę w rozdziale 7 § 10 pkt. 4, ponieważ wkradła się literówka. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik również poprosił 
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy  
o opinie Komisji. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki  
i Promocji Gminy Janusz Labok, powiedział, że opinia również jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję  
i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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h) Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji 
w zakresie kontroli. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, odczytał powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Budżetu o opinie Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
powiedział, że na posiedzeniu w dniu 28 października Komisja po wysłuchaniu 
dyskusji merytorycznej nad przedstawionym projektem negatywnie zaopiniowała 
powyższy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radna Anna Józefowicz, powiedziała, że analizując projekt uchwały,  
a w szczególności jej paragrafy, nie sposób odnieść się do tego, ponieważ tak się 
składa, że przewodniczy tej komisji, tak jak nie widzi przeszkód, żeby komisja 
miałaby się zajmować podobnymi problemami, tak nie widzi podstaw do tego, aby 
rozważać ten temat, ponieważ należy postawić sobie pytanie: czemu i komu miałaby 
służyć taka uchwała. Składa się również, że pracuje w komisji mieszkaniowej  
i doskonale zna procedurę jak wygląda sprawa od moment złożenia wniosku przez 
wnioskodawcę do momentu przydzielenia lokalu, czy jego sprzedaży, ponieważ 
wnioski są rozpatrywane przez komisję społeczną składającą się z wielu osób 
niezależnych, niepracujących w gminie, wnioski te są sprawdzane, badane na 
miejscu pod adresem, z którego zostaje złożony chyba, że jest to osoba bezdomna, 
nie można ustalić zamieszkania. Wnioski te są oceniane, punktowane. Punkty 
przydzielane są na podstawie już wskazanych danych np. wyjaśnia to za 
zamieszkiwanie przez okres 5 lat na terenie gminy- pkt. 3, za oczekiwanie na liście 
od złożenia wniosku do rozpatrywania jego- pkt. 7, i suma tych punktów powoduje, 
że wniosek jest ustawiany w kolejce pod liczbą. Wiadome jest, że tych mieszkań jest 
zbyt mało, a potrzeby są zbyt duże. Poza tym przydzielane mieszkania są tzw. 
pustostany, które wymagają remontów, często jest tak, że osoba, która miałaby 
przydzielone to mieszkanie czy ma przydzielone mieszkanie, żeby nie oczekiwać na 
remont, deklaruje się sama, że przeprowadzi remont w mieszkaniu, aby to było 
szybciej. To nie znaczy, że robi go na własny koszt, ponieważ koszt poniesiony w 
remont lokalu jest zaliczany w poczet przyszłego czynszu. Podobnie ze sprzedażą, 
Nikt na siłę nikomu nie sprzedaje, wnioskodawca składa wniosek o kupno, 
rzeczoznawca wycenia mieszkanie stosując zniżkę, jaka jest zagwarantowana 
uchwałą. Dlatego nie widzi potrzeby rozdrabniania tego i dopatrywania się jakiś 
tam, na wszelki wypadek. Zatem będzie głosować przeciwko takiej uchwale. 
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Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że nie sposób się nie odnieść do 
wypowiedzi Pani Józefowicz, nadmienił, że zadała takie pytanie: „czemu i komu 
mogłoby służyć”, odpowiedział, że społeczeństwu. I to mówi przewodnicząca 
komisji rewizyjnej. Od kilku lat nie ma nawet stanu, jaki posiada gmina i nikt o tym 
w gminie Państwu nie powie. To byłby symptom do tego, aby poznać wreszcie czy 
mamy, jaki jest stan tych mieszkań, jak się je przydziela.  Zwrócił się do Radnej  
i powiedział, że oceniać raczej to nie Pani powinna sama siebie tylko społeczeństwo 
powinno to ocenić, czy te mieszkania itd. odpowiadają kryteriom czy zasadom 
ustalonym przez tą komisję. Dodał, że jest to wręcz irytujące, że przewodnicząca 
komisji rewizyjnej, na której zadanie stoi m.in. takie rzeczy, mówi wbrew przysiędze 
składanej na pierwszej sesji. To jest niewiarygodne, do czego ta Rada doszła, ale to, 
co obserwujemy od dwóch dni w telewizji, niestety to jest to samo, co tutaj.    
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zwrócił się do Radnego  
i poprosił, aby na przyszłość nie pouczał Radnych, jakie składali ślubowanie, jakie 
mają obowiązki, myśli, że każdy wie, jakie ma swoje obowiązki, natomiast to 
społeczeństwo oceni Radnych. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, Pan Przewodniczący powiedział już na ten temat, Pan 
Radny Gawęda ma jakieś takie fobie, ażeby swoje zdanie podać, uwypuklić i tylko 
jego zdanie ma się liczyć a nie zdanie większości. Dodał, że popiera to, co 
powiedziała Pani przewodnicząca komisji rewizyjnej Anna Józefowicz, ponieważ 
również pracuje w komisji mieszkaniowej. Zwrócił się do Radnego i powiedział, że 
Pan nie chodził po mieszkaniach i przez długi okres czasu odwiedzili wszystkich 
petentów, którzy złożyli wnioski o przydział mieszkania, byli u nich, badali te 
sprawy, to nie jest tak, że przydziela się ad hok, komu się chce a komu nie, dokładne 
rozeznanie przez radnych, następnie na posiedzeniu komisji każdy wniosek był 
dyskutowany, tak się nie przydziela mieszkań jak to sobie Pan radny wyobraża, pod 
stołem czy pod dywanem. Robi się to naprawdę bardzo skrupulatnie i dokładnie,  
a w Urzędzie pracują ludzie, którzy są odpowiedzialni za to. Jeżeli Pan Radny 
zauważył, że coś jest nie tak, że zostało złamane prawo, to ma Pan obowiązek nawet 
zwrócić się do organów ścigania, ażeby zbadały powyższą sprawę. 
 
Radny Marek Ciapka, powiedział, że ogólnie nie ma nic przeciwko temu 
wnioskowi, jednak wstrzyma się od głosowania z racji tego, że jest członkiem komisji 
społecznej mieszkaniowej. 
 
Radny Krzysztof Gnach, zwrócił się do wnioskodawczyni tego projektu i zapytał, 
czy ma wiedzę na temat ewentualnych nieprawidłowości, co do gospodarowania? 
 
Radna Danuta Tkaczonek, odpowiedziała, że wszystko jest napisane we wniosku  
i ewentualna dociekliwość, czego ewentualne nieprawidłowości mogą dotyczyć są 
zawarte we wniosku, szczegółowo ujętych. Przy okazji odniosła się do wypowiedzi 
Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, zakres kontroli, o jaki prosi Radę dot. 
gospodarowania mieniem przez Urząd Miejski a nie działalności społecznej komisji 
mieszkaniowej. To jest ocena Państwa, czy akceptujecie taki stan wiedzy i 
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gospodarowania mieniem, czy też ze względów społecznych i ze względów 
finansowych gminy nie warto poznać tego tematu bardziej dogłębniej i 
szczegółowiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 
zadania do realizacji w zakresie kontroli. 
 
Głosowanie: 2 głosy za, 14 głosów przeciw,  3 głosy wstrzymujące 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada nie przyjęła zaprezentowanego projektu uchwały. 
 
 
Ad. pkt. 6 Interpelacje i zapytania Radnych 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poinformował, że Radna 
Danuta Tkaczonek w okresie międzysesyjnym złożyła: 
Interpelację ws. wstrzymania eksmisji i podpisania umowy najmu oraz ponowną 
interpelację ws. przydziału mieszkania socjalnego dla Pani Iwony Hilczer. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, kieruje do Pana Burmistrza zapytanie w zakresie spraw 
dotyczących mieszkań i to jest połączone z interpelacjami, poprosiła o odpowiedź, na 
co najmniej 3 pytania, jakie zacytuje z wniosku, który złożyła, być może Radnych nie 
interesuje ten stan związany z gospodarowaniem mieniem, ale jest grupa 
mieszkańców, którzy chcieliby uzyskać informacje o stanie faktycznym mienia 
gminy i to jest elementarne pytanie:  
ile jest pustostanów Gminy Ząbkowice Śląskie na dzień 30 października 2013 roku?  
ile z tych lokali wymaga remontu? 
ile z tych lokali ma uregulowany stan prawny a ile nie? 
jakie kryteria stosuje Burmistrz Ząbkowic Śląskich przy udzielaniu bonifikaty od 
ceny sprzedaży lokali mieszkalnych? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że te dane nie są 
dostępne w tej chwili, ponieważ nie mają takiej wiedzy, ale przygotują taką 
informację w odpowiednim czasie i ją przekażą. 
 
Radny Marek Ciapka, ma pytanie nawiązujące do przyjętej przez nich uchwały w 
sprawie przejęcia od Województwa odcinka drogi 382. Wczoraj była wprowadzona 
poprawka na Radzie Ministrów ograniczające środki na remonty i utrzymania dróg 
wojewódzkich, gminnych, powiatowych, czyli dróg lokalnych, ta dotacja została 
przycięta kolokwializując o 75 %, zostało tylko 25 % zaplanowanej kwoty 2,5 mld zł 
ma być wyremontowanych tylko 600 km dróg będących w zarządzie samorządów,  
z zaplanowanych prawie 3 tys km, w związku z tym zadał pytanie, czy w 
nawiązaniu do przyjęcia przez nich tej uchwały są jakieś konkrety? Tam była 
zagwarantowana kwota operat szacunkowy na wysokość 4,5 mln zł, wątpi, że całość 
tej się znalazła, szczególnie, jeżeli weźmie się pod uwagę przejęcie drogi i koszty jej 
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utrzymania i przycięcie tych kosztów budzi to jego duże wątpliwości. Więc jego 
pytanie brzmi: czy jest już jakaś deklaracja pisemna, bo wie, że słowami to piekło jest 
wybrukowane, czy mamy jakąś deklarację pisemną i jakie kroki zostaną podjęte w 
tym wypadku, ponieważ jest to bardzo poważna sprawa i może być tak, że przez to 
naciśniemy sobie stopę własnym kolanem.    
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że projekt, o którym 
jest mowa, tj. projekt rządowy dot. tzw. schetynówek, dofinansowanie dróg 
gminnych i powiatowych, otrzymali uchwałą sejmiku w tym samym dniu, w którym 
przejmowaliśmy przejęcie drogi kwotę 4,5 mln zł. Po pierwszym listopada, po tym 
czasie jest umówiony w Urzędzie Marszałkowskim na redagowanie porozumienia 
dot. już kwestii formalnych środków finansowych oraz technicznych tych 
wszystkich procedur wynikających z tą drogą, więc my mamy zapewnione od 
miesiąca czasu już kwotę 4,5 mln na realizację tego zadania. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zwrócił się do Pana Burmistrza, chciałby przypomnieć 
m.in. o obiecance dot. wiaty przy Gimnazjum Publicznym nr 1, tam dalej tej wiaty 
nie ma, idzie jesień słota, idzie zima śnieg, szkoda, żeby te dzieciaki marzły czy też 
były narażone na jakieś niezbyt dobre czynniki atmosferyczne. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że analizowali ten 
temat na samym początku kadencji. Kwestia wiaty została niezapomniana, tylko 
realizacja tego zadania jest wycofana z prostej przyczyny, pod wiatą przystankową 
zmieści się piętnaścioro dzieci. Wyjeżdżających dzieci z Gimnazjum Publicznego nr 1 
jest ok. 200, jak nie więcej w tej chwili, więc musieliby kilkanaście takich wiat 
postawić. W związku z powyższym dzieci mają siedzieć w świetlicy, autobus 
podjeżdża i dzieci mają wyjść, i taka jest decyzja. To nie jest kwestia, że zapomnieli, 
tylko, że się wycofali z realizacji tego zadania, bo ono jest nieuzasadnione 
logistycznie.   
 
Radna Grażyna Sobór, ma dwa pytania: zapytała, co z hydrantami, przeglądem 
hydrantów prze Delfin? Non stop o to się upominają i niestety nić w tej sprawie się 
nie robi. 
Kolejne pytanie, to czy gmina otrzymała oficjalne pismo bądź wystosowała  
i otrzymała jakąś oficjalną odpowiedź od firmy, która robi obwodnicę, łącznik, 
objazd drogi 382-385 obejście? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że jeżeli chodzi  
o kwestię odpowiedzi z DZDiK to nie otrzymali jeszcze odpowiedzi ostatecznej, 
kiedy zostanie zakończone to zadanie. Jak tylko otrzymają odpowiedź, to przekażą 
tą informację. 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, odpowiedział w sprawie 
hydrantów, powiedział, że rozmawiał z Delfinem w tej sprawie, informacja, która 
została przekazana to, to, że na terenie ulicy kamienieckiej cztery hydranty są 
czynne, tj. na wysokości kościoła, ulicy spokojnej, ulicy polnej i jeszcze jedno miejsce, 
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natomiast te pozostałe hydranty, które są, to jest bardziej skomplikowane, bo one 
mają większe uszkodzenia, i są połączone z siecią azbestową i w tej chwili demontaż 
całego hydrantu i zrobienie nowego jest problemem i to dużym, nie mniej jednak 
będą to robili, ale w określonym rozciągniętym czasie, bo to wymaga większych 
nakładów i większej pracy. Na dzień dzisiejszy uważają, że ta ilość hydrantów na 
ulicę jest wystarczającym zabezpieczeniem. 
 
Radna Grażyna Sobór, uważa, że nie jest to wystarczające zabezpieczenie, bo mieli 
przykład przy pożarze na ulicy kamienieckiej, gdzie przyjechało ileś zastępów straży 
pożarnej i był problem z gaszeniem pożaru. Także nie jest to wystarczające 
zabezpieczenie. Uważa, że jest na odwrót. 
 
Radny Krzysztof Gnach, powiedział, że na posiedzeniu Komisji Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego był poruszany ten temat. Pan Rafał Kozak Inspektor 
ds. zarządzania kryzysowego i z nim zostało ustalone, iż zobowiąże Pana Prezesa 
Delfina Pana Marcin Gwoździa do wskazania takich miejsc poboru wody przez OSP 
czy to Państwową Straż Pożarną i taką mapę, wykaz tych hydrantów wraz ze 
szkoleniem Pan Marcin Gwóźdź przy udziale Ochotniczych Straży Pożarnych 
przeprowadzi w najbliższym czasie. Także dokładne punkty miejsca sprawnych 
hydrantów, bo Pan Prezes powiedział, że jest sporo hydrantów, które nie są 
sprawne, natomiast nie ma tak, że nie ma gdzie OSP się zatankować. Więc na terenie 
całej gminy taki plan i taki program zostanie opracowany i szkolenie czy informacja 
zostanie przekazana Ochotniczym Jednostkom jak i Państwowej Straży. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamknął punkt Interpelacje  
i zapytania Radnych i przeszedł do punktu następnego. 
 
 
Ad. pkt. 7  Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poinformował, że zgodnie  
z obowiązkiem wynikającym z art. 24 ust.12 ustawy, Pan Burmistrz przedłożył 
informację odnośnie oświadczeń majątkowych. Wszystkie zobowiązane przepisami 
prawa osoby złożyły oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie i nie 
stwierdzono nieprawidłowości i jednocześnie Pan Burmistrz informuje, że jedne 
egzemplarz oświadczenia majątkowego został przedłożony Urzędu Skarbowemu i 
do tej chwili wskazana instytucja nie przekazała stosownych informacji. 
 
Również taką informację przedłożył Przewodniczący Rady Miejskiej, informując, że 
wszyscy Radni złożyli oświadczenia majątkowe za 2012 rok w terminie. 
Oświadczenia majątkowe w jednym egzemplarzu zostały złożone do Urzędu 
Skarbowego, do chwili obecnej nie ma analizy zwrotnej przez Urząd Skarbowy. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba, chciała wyrazić swoje zaniepokojenie sytuacją, jaka panuje na 
drodze remontowanej na drodze, minął pierwszy termin oddania tej drogi do użytku 
tj. 30 wrzesień, minął drugi termin 18 październik. Przez ostatnie 3 tygodnie nikt 
szpadlem nie ruszył na tej drodze, jest już koniec października i zakłada, że do  
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4 listopada nic się na tej drodze nie wydarzy. Przypomniała, ze w ubiegłym roku  
28 października spadł śnieg, aura w tym roku sprzyja i droga powinna być już 
dawno… remont jej powinien być zakończony. Wie, że firma podjęła się remontu 3 
dróg: w Olbrachcicach, Braszowicach i w Strąkowej, ale to nie tłumaczy sytuacji. 
Rozstrzygnięcie przetargu było na tyle wczesne, że remont drogi powinien być w 
normalnym przewidzianym terminie zakończony. To, że przystąpiono do remontu 
dróg tak późno, bo dopiero w sierpniu, we wrześniu w Strąkowej do remontu 
przystąpiono dokładnie 12 września w sytuacji, kiedy termin zakończenia jego 
wypadał 30 września, więc już wtedy termin zakończenia remontu drogi był 
zagrożony, dzisiaj na drodze nic się nie dzieje i obawia się, że aura może jeszcze 
pozwoli odbyć święta zaduszne, ale potem już zaczną się słoty jesienne. Dodała, że 
podobnie wygląda sytuacja z siłownią pod chmurką, konkurs został rozstrzygnięty 
25 września, wczoraj po raz pierwszy skomunikował się z nią potencjalny 
podwykonawca firmy Herkules i od niego wie, że pierwsze działania, jakie zaistnieją 
w związku z realizacją tego projektu będą miały miejsce nie szybciej niż 4 listopada. 
Tutaj też chciała wyrazić swoje zadziwienie taką opieszałością w działaniu, 
wiadomym było, że nawet przy negatywnym rozstrzygnięciu tego konkursu w 
stowarzyszeniu Qwsi ze strony Pana Burmistrza była deklaracja, że dostaną 
dofinansowanie po to, żeby móc zrealizować w całej rozciągłości w 100 % fundusz 
sołecki na 2012 rok i skorzystać z dofinansowania. Natomiast od wykonawcy 
dowiedziała się, że kwestia umów, które nie były gotowe, wydaje jej się, że jeżeli 
coś…w pierwszym podejściu ten projekt był umieszczony w naborze czerwcowym, 
potem wiadomo było, że to będzie nie prędzej niż we wrześniu i wydaje jej się, że to 
wszystko powinno być przygotowane i dopilnowane na tyle, że w momencie, jeżeli 
taka decyzja zapadła to powinno się przystąpić do realizacji, nie, dlatego, że się jej 
coś znowu nie podoba, tylko kalendarz na to by wskazywał, tam wchodzą w grę 
prace ziemne, betonowanie, nie robi się ani w listopadzie ani w grudniu. Trzecia 
sprawa to, że w swojej bezsilności i bezradności z paroma jej problemami zwróciła 
się do Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, na które została 
zaproszona. Po tym posiedzeniu kilka kwestii ruszyło z miejsca, dostała kilka pism, 
odwiedziło ją parę osób z Urzędu powiadamiając ją o swoich wizytach, ale na tej 
komisji dowiedziała się między innymi o tym, że podnoszona przez nich kwestia 
skontrolowania w trzech wsiach w Bobolicach, w Sieroszowie i Strąkowej placów 
zabaw, od początku istnienia nieoglądanych przez nikogo z zewnątrz, dowiedziała 
się, że jakaś komisja została powołana, jakaś komisja te place odwiedziła,  
i sporządziła na tę okoliczność protokoły. Nie wie jak było w pozostałych dwóch 
sołectwach, w ich wsi ta komisja o swojej wizycie nikogo nie powiadomiła i nikt z 
mieszkańców wsi, ani ona, ani żaden z członków Rady Sołeckiej w takiej wizycie 
komisji nie wzięli udziału. Jest ciekawa, jakie są wnioski, kto wogóle był, kiedy ta 
komisja odwiedziła plac zabaw i jakie wyciągnęła wnioski i czy dzieci z tego placu 
mogą korzystać ze względna na stan techniczny, jaki oszacowała ta komisja. Jeszcze 
raz wyraziła swoje oburzenie z powodu tego, że omija się ich w takich działaniach i 
nie wie, czym jest to spowodowane. Zawsze podkreśla, że są przedstawicielami tej 
społeczności i powinni w takich działaniach ze strony urzędu uczestniczyć. Podobnie 
jak przy wizytowaniu chociażby budowy drogi w Strąkowej ani razu przez ten cały 
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czas od 12 września ilekroć był tam ktoś z urzędu nigdy jej ani nikogo innego z 
mieszkańców wsi o tym niepowiadamiano. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, ustosunkował się do ostatniej 
kwestii dot. min. placu zabaw. Powiedział, że był z Panem Trześniakiem 
Inspektorem w miejscowości Strąkowa na spotkaniu z mieszkańcami i tam min. już 
była decyzja, że będzie przeprowadzony przegląd na jesień i Pani Sołtys o tym 
wiedziała, że będzie przeprowadzony przegląd na jesień i drugi, że będzie 
przeprowadzony na wiosnę. Więc Pan Burmistrz nie rozumie, co takie zrobili, bo już 
wtedy na tym spotkaniu Pani Sołtys wiedziała, że będzie przeprowadzony przegląd 
tego placu zabaw. 
Jeżeli chodzi o kwestię drugą, z całym szacunkiem urzędnicy nie muszą się 
meldować, że wyjeżdżają z urzędu do jakiejś miejscowości, możliwe, że to jest ze 
względu na jakąś grzeczność. Dodał, że też był w miejscowości kiedyś w sobotę o  
20 h i oglądał drogę w Strąkowej przejeżdżając i do Pani Sołtys nie zadzwonił. 
Wytłumaczył, że to nie jest tak, że jak urzędnik jedzie do danej miejscowości czy na 
daną inwestycją to jest zobowiązany jakimiś przepisami powiadomić kogoś. 
Rozumie, że chodzi o to, żeby ta współpraca, rozwiązywanie problemów… i on 
doskonale to rozumie i jego pracownicy, kierownicy zostali zobowiązani, żeby ten 
kontakt z Państwem, z Sołtysami, z Przewodniczącymi Rad Sołeckich, z 
Przewodniczącymi Zarządów Osiedli, był jak najbardziej ciasny, ale to nie jest tak, że 
to ktoś robi złośliwie. Takie rzeczy nie są ze złośliwości tylko z normalnego 
codziennego funkcjonowania, z takiej codziennej normalnej pracy. Uważa, że starają 
się z Państwem rozmawiać najlepiej jak potrafią, tyle ile się da załatwiać spraw, nie 
są doskonali i nie wszystko im wychodzi, ale trzeba poprawiać, może zadeklarować, 
że ze swojej strony będą robić ten konkurs ze społeczeństwem, z państwem, z 
przedstawicielami na terenie wiejskim, z sołtysami, z przewodniczącymi rad 
sołeckich w jak najbardziej szeroki. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik, odpowiedział, że jeżeli 
chodzi o zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Strąkowa” to  
chciałby uściślić, bo informacje, które przekazywała Pani Sołtys na pewno od gminy 
nie pochodzą. Pierwsza umowa na to zadanie miała się zakończyć terminowo do 30 
października, czyli do dnia dzisiejszego, z uwagi na to, że już jakieś 2 tygodnie temu 
powzięli informację, o tym, że są tam problemy formalno- prawne, co do własności 
gruntów, przez które przebiega droga. Droga fizycznie nie przebiegała tam gdzie 
wynika to z map.  Tutaj nie ma błędów ani po stronie mieszkańców ani po stronie 
gminy, po prostu od lat tak ona była uczęszczana, natomiast w dokumentacji 
projektowej wynika, że ta droga idzie troszeczkę w innym kształcie, czyli na tę 
chwilę, jeżeli chcieliby przebudować tę drogę zgodnie z dokumentacją, czyli zgodnie 
z prawem powinni częściowo wejść na nieruchomości poniekąd zagospodarowane 
przez mieszkańców. Doszli do wniosku, żeby nie psuć tego terenu, który jest 
zagospodarowany przez mieszkańców, a jak gdyby zachować drogę, która fizycznie 
biegnie w tamtym miejscu, żeby nawiązać jakieś porozumienie z mieszkańcami na 
zasadzie czy to zamiany gruntu, bo są takie możliwości, czy ewentualnie odkupienia 
części gruntu, sprzedania tego gruntu, który jest zajęty przez mieszkańców. I takie 
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rozmowy z mieszkańcami były przeprowadzone, takie porozumienia już są 
podpisane i na tę chwilę prawnie mogą realizować dalej zadanie. Z tego tytułu, że 
taki problem w trakcie inwestycji powstał, niestety on nie był przewidziany ani 
przez zamawiającego, czyli w tym przypadku gminy, ani przez wykonawcę, bo tez o 
tym wiedzieć nie mógł, bo z racji tego musieli przedłużyć termin, i do 15 listopada 
jest termin zrealizowania tej inwestycji. Dodał, że tutaj chodzi o zaledwie ok. 100 
metrów drogi, także wydaje mu się, że w tym terminie zadanie zostanie 
zrealizowane. W zeszłym tygodniu miał spotkanie z kierownikiem budowy, też 
zapewniał go jak tylko formalnie będą mieli wyprostowana sprawę, co do własności 
tego terenu jest w stanie zakończyć zadanie w terminie. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba, powiedziała, że rozumie, że jej walka z urzędnikami nie ma 
najmniejszego sensu, ponieważ jest w mniejszości a urzędnik zawsze ma rację. Jeżeli 
nikt nie znajduje zrozumienia dla jej stanowiska w kwestii uczestnictwa i jeżeli 
urzędnicy uważają, że ona oczekuje ich meldowania za każdym razem, to jedna i 
druga strona jest w błędzie, ona niczego takiego nie oczekuje. Chciałaby od czasu do 
czasu być informowana o tym, że np. komisja, o którą doprasza się od sesji sołtysów 
od 21 sierpnia ma zamiar we wsi być, ponieważ chciała tej komisji parę rzeczy 
podpowiedzieć. Jeżeli za zbędne uważacie to Państwo, to ona naprawdę nie musi się 
pchać do tego wszystkiego i bronienie urzędników w ich czasem bezczynności, 
czasem niedotrzymywania terminów nie powinno być wydaje jej się rolą szefostwa 
tego urzędu. A jeżeli chodzi o drogę, to termin zakończenia budowy drogi był 
podany w Internecie, ona sobie go nie wzięła z księżyca ani z urzędu. Do Internetu 
odesłał ją Pan Jankowski, w Internecie była zamieszczona informacja: „zakończenie 
remontu drogi 30 września 2013” to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, w 3 dni po 
wejściu na budowę 12 września wykonawcy już problem z tym, że przebieg drogi 
jest w kolizji z sytuacją własnościową, był urzędowi znany, jednak opieszałość w 
działalności urzędników, wie, że to zostanie zaprzeczone, ale ośmiela się mówić, że 
gdyby nie jej wtrącenie się i próba podjęcia negocjacji i spowodowanie spotkania u 
Pana Burmistrza i poproszenie wszystkich zainteresowanych stron i stawienie się u 
pana Burmistrza przed 20 października w jego biurze, to był wtorek, dzień 
przyjmowania interesantów, spowodowały, że cała sprawa została zakończona  
23 października. Termin 18 października, którym to się posłużyła, jako drugi termin 
wskazany na zakończenie tej inwestycji, ten termin został jej podany przez Pana 
Kierownika Jankowskiego. Więc zwróciła się do Zastępcy Burmistrza, aby nie mówił, 
że nie wie skąd ma te informacje i, że one na pewno nie wypłynęły z urzędu. Jeżeli w 
ten sposób ma być uprawiana przepychanka to ona się z tej przepychanki wycofuje. 
Jest ewidentny brak pracowników w ekipie podwykonawczej i to, co się dzieje, 
uważa, że daleko od biura gospodarskiego podejścia do zagadnienia, ale na 
wszystko znajdzie się tutaj wytłumaczenie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, myśli, że dużo tu powiedziane i 
nie raz, natomiast nie do końca się zgodzi również z pani wypowiedzią, ponieważ 
często przez Strąkowe przejeżdżał i sam zadawał te pytania, dlaczego tam się nic nie 
dzieje, bo koparka stoi. Faktycznie była tam kwestia przebiegu tej drogi i nie jest tak, 
że tam nikt z urzędników nie chciał, tylko z tymi osobami były rozmowy 
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prowadzone, dodał, że Pani Sołtys doskonale wie, że te osoby twardo stały, i  że ktoś 
sobie wymyślił, że za ileś tam m2, chciał, żeby mu gmina dała działkę budowlaną itd. 
Powiedział, że jedna firma robi i w Olbrachcicach i w Braszowicach i w Strąkowej, 
nie wyobraża sobie, że robi w jednej miejscowości i w drugiej a Strąkową odsunęła. 
Jeżeli robią pod budowę, to robią wszędzie, w jednej, drugiej, trzeciej, bo później jak 
przyjeżdżają z masą to nie jest tak, że ta masa może sobie stać na aucie itd. Muszą 
mieć przygotowane i doskonale wiadomo, że oni są wstanie zrobić nawet dwa 
kilometry pierwszy dywanik, postawić w jeden dzień. Wie o tym, bo było to 
realizowane w Stolcu i inwestycja była zakończona w listopadzie po śniegach. Myśli, 
że temat jest już wyprostowany. 
 
Radna Anna Józefowicz, zapytała o termin zakończenia ulicy okrężnej. 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, odpowiedział, że termin 
zakończenia jest do 20 grudnia. Dodał, że podczas wykonywania prac, okazało się, 
że stan techniczny studzienek sanitarnych są w złym stanie, dlatego termin został 
przesunięty. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik, zaznaczył, że co większa 
inwestycja, to zawsze są jakieś przeciągnięcia czy to terminowe, czy to pojawiają się 
jakieś roboty dodatkowe, ale np. na podstawie takiej ulicy okrężnej, poprosił, aby 
zrozumieć ich czy projektanta i jeżeli projektant idzie na miejsce i ogląda stan 
techniczny tak jak to może zobaczyć wizualnie tak to tez wpisuje w dokumentację, 
tak oni później ogłaszają przetarg, a to, że po zdjęciu asfaltu okazuje się, że tam są 
jakieś ukryte studzienki, o których nie wiedzieli. Po wykonaniu korytowania, jak 
otwierają stan techniczny całych tych studzienek nie studzienek okazuje się tak na 
prawdę, jak one wyglądają. I czy można, tak jak to przewidział projektant i tak jak to 
oni założyli tylko zastosować regulację takiej studzienki, co do wysokości 
nawierzchni czy ewentualnie jakąś przebudowę tego. Gro takich ważnych 
elementów wychodzi dopiero jak wchodzą na realizację inwestycji. Stąd przesunięcia 
tych terminów.  Sprawa studzienek została wyprostowana. 
 
Radny Marek Ciapka, zapytał, czy istnieje jakakolwiek możliwość, aby konsultacje 
w obrębie Skateparku rozszerzyć o zewnętrzną siłownię w Ząbkowicach Śląskich. 
Dobry przykład rozwiązania jest w Bielawie: w jednym parku jest Skatepark i strefa 
rekreacyjna siłowa, z która jest oblegana, często uczęszczana. Poprosił, aby rozważyć 
taką możliwość, bo jest to przecudowna i przewspaniała sprawa. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że taka siłownia jest 
przewidziana w drugiej części parku, w tej nie rewitalizowanej, za wiaduktem. Taka 
była wstępna koncepcja. 
 
 
 
 
 



18 

 

Sołtys Jerzy Rzepka, wrócił do sprawy z hydrantami i powiedział, żeby nie było 
takiej sytuacji, że kiedyś „obudzimy się z ręką w nocniku” sytuacja jest wałkowana 
od ładnych paru lat. Nawiązał do sytuacji, jaka maiła miejsce przy ulicy 
kamienieckiej, zwrócił uwagę, aby było to poważnie potraktowane oraz do rur 
azbestowych znajdujących się na ulicy kamienieckiej. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że jeżeli chodzi  
o hydranty i zabezpieczenie przeciwpożarowe, na pewno będzie dogłębnie 
wyjaśnione, dodał, że zobowiązał się na posiedzeniu komisji gospodarczej, jak Pani 
Radna Grażyna Sobór zadawała to pytanie. 
Jeżeli chodzi o rury, to ulica Kamieniecka, po otrzymaniu jej w spadku od służb dróg 
i kolei we Wrocławiu, będzie musiała przejść remont, bo znany jest jej stan 
techniczny i wymiana tych rur będzie pierwszym elementem z całości tej inwestycji. 
 
 
Ad. pkt. 8 Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zakończył posiedzenie XLIX 
Sesji Rady Miejskiej. 
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