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 BRM.0002.42.2013 
Protokół nr XLII/2013 

z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
odbytej w dniu 28 lutego 2013 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

 

Godzina rozpoczęcia: 09:00 

Godzina zakończenia: 12:50 

 

W sesji udział wzięli:  

Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich  

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

 

Nieobecni usprawiedliwieni Radni: 

Zdzisław Burnat 

Marek Ciapka 

Jadwiga Dziewa 

Dorota Krusze 

  

Ponadto uczestniczyli: 

Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Przewodniczący Zarządów Osiedli (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

oraz osoby przybyłe na sesję 

  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym oraz na podstawie Statutu Ząbkowic Śląskich, § 36 pkt. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  -  o t w o r z y ł  XLII Sesję 
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy  
w niej 17 radnych, co stanowi odpowiednie quorum, przy którym rada może 
obradować i podejmować prawomocne decyzje.  
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Następnie przedstawił porządek obrad: 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z dnia:  

27.11.2012, 20.12.2012, 28.12.2012, 23.01.2013, 14.02.2013. 

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) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Sulisławice w gminie Ząbkowice Śląskie, 

c) w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Kluczowa w gminie Ząbkowice Śląskie,  

d) w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Zwrócona w gminie Ząbkowice Śląskie,  

e) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

terenu górniczego złoża gabra „Braszowice II” w granicach Gminy Ząbkowice 

Śląskie 

f) w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. 

h) w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie 

Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2015, 

i) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz 

innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

lub placówkach prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie, 

j) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich, 

k) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w Ząbkowicach Śląskich na 2013 rok, 
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l) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Ząbkowicach Śląskich na 2013 rok, 

6. Rozpatrzenie skargi Radnego Franciszka Gawędy na Dyrektora Przedszkola 

Publicznego nr 4. 

7. Rozpatrzenie skargi Radnego Franciszka Gawędy na Dyrektora Przedszkola 

Publicznego nr 5. 

8. Rozpatrzenie skargi Radnego Franciszka Gawędy na Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 2 z oddziałem przedszkolnym. 

9. Rozpatrzenie skargi Radnego Franciszka Gawędy na Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 3. 

10. Rozpatrzenie skargi Radnego Franciszka Gawędy na Dyrektora Gimnazjum 

Publicznego nr 1. 

11. Rozpatrzenie skargi Radnego Franciszka Gawędy na Dyrektora Gimnazjum 

Publicznego nr 2. 

12. Interpelacje i zapytania Radnych.  

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad. 

 
 
Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Wysoką Radę, aby na 
wniosek Burmistrza Ząbkowic Śląskich, wycofać z dzisiejszych obrad projekt 
uchwały: projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu 
przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Ząbkowice 
Śląskie oraz zmienić kolejność w porządku obrad, aby jako pierwszą uchwałę 
rozpatrzyć uchwałę zmieniającą w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich. Zapytał Radnych czy ktoś 
chciałby jeszcze coś wnieść do porządku obrad? Nikt nic nie wniósł. W związku  
z tym przystąpili do realizacji porządku obrad. 
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Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołów z dnia:  
27.11.2012, 20.12.2012, 28.12.2012, 23.01.2013, 14.02.2013. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, przyjęcie protokołów z dnia: 
27.11.2012, 20.12.2012, 28.12.2012, 23.01.2013, 14.02.2013. Zapytał czy ktoś z Pań  
i Panów Radnych chciałby wnieść jakieś uwagi do protokołów? Nikt nic nie wniósł. 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła protokoły. 
 
 
Ad. pkt. 3 Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że w okresie 
międzysesyjnym brał udział w spotkaniu noworocznym przygotowanym przez 
zespół przedszkolno- szkolny w Stolcu. 16-17 udział w finałach regionalnej ligi 
halowej piłki nożnej, udział w pracach stałych komisji rady miejskiej jak i również 
przyjmował interesantów. 
 
 
Ad. pkt. 4 Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    
 
Przedstawiona przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka informacja 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 5 Podjęcie uchwał: 
 
j) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich, 
 
Dyrektor OSiR Henryk Saryczew, odczytał powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Dodał, że na komisji gospodarczej wprowadził zmianę w § 9”Dyrektora OSiR 
powołuje Burmistrz w drodze konkursu na czas nieokreślony lub określony, 
Odwołanie następuje odpowiednio w tym samym trybie zgodnie z ustawą”. 
Chodziło o dodanie słowa „odpowiednio”. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że na posiedzeniu 26 lutego projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zapytał, czy nie wartałoby do § 2 dopisać w punkcie 2 
słowo „ i innymi”-„ OSiR prowadzi działalność zgodnie z potrzebami mieszkańców 
miasta i gminy, opierając się na uchwałach Rady Miejskiej i zadaniach zaleconych 
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przez Burmistrza, przy współpracy ze szkołami, klubami, i innymi 
stowarzyszeniami sportowymi.” Ponieważ OSiR nie opiera się tylko przy 
współpracy z tymi stowarzyszeniami wymienionymi w § 2 punkcie, 2 ale również 
współpracuje z biblioteką, z ząbkowickim ośrodkiem kultury „i innymi” umożliwi 
szerokie rozumienie współpracy ze wszystkimi. 
 
Dyrektor OSiR Henryk Saryczew, odpowiedział, że jest to kosmetyczny zabieg 
OSiR, biblioteka i ZOK mają w swoich obowiązkach współpracę pomiędzy 
jednostkami. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem głosów w 
dyskusji zamknął ją i poddał wniosek Radnego Franciszka Gawędy pod głosowanie. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za tym, aby w § 2 po słowach 
stowarzyszeniami sportowymi dodać „i innymi”. Kto jest za? 
 
Głosowanie: 1 głos za, 15 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Przy jednym głosie wstrzymującym ogłosił, że wniosek upadł. 
 
W związku z powyższym poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2013; 

 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, powiedział, że przedstawiony projekt został 
pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zapytała czy Radni mogą otrzymać bardziej 
doprecyzowane informację, jeżeli chodzi o zadanie zakup wyposażenia świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Tarnów. Czy wiadomo, o jaki wniosek chodzi i w jakim 
zakresie są te wydatki rzeczowym? O które pomieszczenia chodzi w Ząbkowickim 
Ośrodku Kultury- remont na 50 tysięcy złotych oraz ma wniosek formalny, aby w 



6 

 

punkcie adaptacja budynku przy ulicy Niepodległości 1 w Ząbkowicach Śląskich na 
pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej brzmienie 
to zamienić na „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Niepodległości 1 w 
Ząbkowicach Śląskich na pomieszczenia jednostek organizacyjnych Gminy 
Ząbkowice Śląskie”, ponieważ na komisji gospodarczej był temat, że Urząd nie ma 
koncepcji, co do zakresu prac i dyskusja, które jednostki miałyby siedziby mieć w 
tym budynku. Dlatego zaproponowała ogólny zapis dla jednostek organizacyjnych 
Gminy Ząbkowice Śląskie, aby pozostawić Burmistrzowi furtkę decyzyjną. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że na pytania 
wyposażenia świetlicy odpowie Pan Dariusz Małozięć a jeżeli chodzi o remont to 
pomieszczenie pierwsze gdzie obecnie mieści się Uniwersytet Trzeciego Wieku 
kiedyś tam była siłownia, jeżeli starczy środków to będą wykorzystane na inne 
pomieszczenia. Kwestia z adaptacją pomieszczeń podstawową działalnością miał 
być Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z powyższym, że jest za duży budynek 
na sama taką działalność dodatkowo administracyjna obsługa i czynności 
wykonywane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego jak i wydziału Urzędu 
nie przewiduje przeniesienia Straży Miejskiej do tego budynku. Jeżeli chodzi o 
rozłączności dokonywania czynności samego aktu udzielenia ślubu z informacji 
które posiada i wiedzy którą ma nie ma prawnego gdzie ślub jest udzielany jeżeli 
mieszkańcy naszej gminy np. życzyliby sobie żeby kierownik urzędu stanu 
cywilnego lub Burmistrz udzielił tutaj np. w tej sali ślubu to również może być 
udzielony akt ślubu.  
 
Kierownik Wydziału FZ Dariusz Małozięć, odpowiedział, że projekt zakłada zakup 
wyposażenia zaplecza kuchennego oraz zakresie modernizacji dotyczy wymiany 
m.in. instalacje elektrycznej, itp. 
 
Radny Franciszek Gawęda, potwierdza, że zapis dotyczący zmiany, którą 
zaproponowała Radna Danuta Tkaczonek jest uzasadniony i zrobić taki zapis, aby 
Pan Burmistrz miał wolną rękę w zagospodarowaniu tego pomieszczenia bo w 
sytuacji kiedy mają zapis pomieszczenia Stanu Cywilnego oraz Ośrodka Pomocy 
Społecznej jest to zawężony zakres wykorzystania tego budynku. 
 
Zaproponował, aby zapis był tak: „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy 
Niepodległości 1 w Ząbkowicach Śląskich.” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zaproponował, aby uzgodnili 
wspólny wniosek z Radną Danutą Tkaczonek. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zapytał Pana Burmistrza Marcina Orzeszka o opinię. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że chcieli pokazać 
cel. Na dzień dzisiejszy nie wyobraża sobie żeby były wpisane stowarzyszenia, cel 
jest podstawowy wykorzystanie tego budynku na działalność Ośrodka Pomocy 
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Społecznej oraz Urząd Stanu Cywilnego. Nie przewiduje możliwości stowarzyszeń 
ani Straży Miejskiej, a innych potrzeb na dzień dzisiejszy nie ma. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że w tym momencie najlepszym byłby 
zapis „modernizacja budynku przy ulicy Niepodległości 1 w Ząbkowicach Śląskich”. 
Jest ważne, aby budynek nie był przypisany konkretnej instytucji. 
 
Wywiązała się krótka dyskusja, w której Pani Radna Danuta Tkaczonek wycofała 
swój wniosek. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamknął dyskusję oraz poddał 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Miasta i Gminy na rok 2013. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Ogłoszono 5 min przerwy. 
 
Prowadzenie obrad przejął Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław 
Susz. 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, zaproponował rozpatrzenie uchwał w takiej kolejności, że pierwszą 
uchwałę w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego złoża 
gabra „Braszowice II” w granicach Gminy Ząbkowice Śląskie, zmian nie było i 
poprosił o przedstawienie planu miejscowego. 
 
 
e) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 

górniczego złoża gabra „Braszowice II” w granicach Gminy Ząbkowice Śląskie 
 
Przedstawicielka Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej „URB-BIS”, omówiła 
powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że komisja nie miała uwag i zatwierdziła pozytywnie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, otworzył dyskusję. 
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Radny Franciszek Gawęda, zapytał czy zmiana nie wpłynie na znajdujące się tam 
forty ziemne z czasów Napoleońskich. 
 
Przedstawicielka Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej „URB-BIS”, 
odpowiedziała, że linie rozgraniczające nakazują, aby chronić tereny, które są objęte 
rejestrem zabytku, Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgodnił tę formę ochrony. 
Przedsiębiorca w przyszłości rozpoczynając działalności na tych terenach musi 
wszystkie ruchy i plan kopalni uzgadniać z konserwatorem. Konserwator trzyma jak 
gdyby ściśle ręką, wszystko, co się dzieje nie dopuszczając do tego aby cokolwiek się 
stało z tym fortem. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, poprosił o zmianę porządku obrad, 
ponieważ ten projekt jest później. Zaproponował, aby zmienić porządek obrad lub 
przegłosować go dopiero później. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, Zapytał: Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za zmianą porządku obrad? 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada zmieniła porządek obrad. 
 
W związku powyższym poddał pod głosowanie zaprezentowany i omówiony 
projekt uchwały. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Sulisławice w gminie Ząbkowice Śląskie, 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, poinformował, że w uchwale od posiedzenia Komisji Gospodarczej 
zmian nie było. Do tej uchwały zostały zgłoszone uwagi, te uwagi wszystkie zostały 
uwzględnione jednak procedura wymaga żeby przed głosowaniem uchwały 
przegłosować uwagi załączone w załączniku nr 2.  
 
Przedstawiciel Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania, omówił 
powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, dodał, że do planu 
zagospodarowania zostały wniesione 3 poprawki, zgodnie z procedura, które zostały 
uwzględnione przez Pana Burmistrza, muszą przegłosować. 
 
Uwaga nr 1 
Wniosek o przedłużenie drogi o symbolu KDW w ciągu działki o nr ewidencyjnym 
303 - do działki nr 24. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uwagi i zapisaniem w 
stosownej uchwale? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że poprawka została przyjęta. 
 
Uwaga nr 2 
Wniosek o wydzielenie z działki 215/16 (Obr. Sulisławice) działki o powierzchni 
0,1617 ha 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uwagi? 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
Uwaga nr 3 
Wniosek o doprecyzowanie zapisu w sprawie lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych 
w brzmieniu: „Dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych na 
budynkach i działkach”. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uwagi? 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
W związku z przyjęciem wszystkich uwag Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Susz, poprosił o opinie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, otworzył dyskusję, którą w 
związku brakiem głosów zamknął ją. 
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W związku powyższym poddał pod głosowanie zaprezentowany i omówiony 
projekt uchwały. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 
 
Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
c) w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Kluczowa w gminie Ząbkowice Śląskie,  
 
Przedstawiciel Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania, omówił 
powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, dodał, że do tego projektu 
została wniesiona 1 uwaga, którą Pan Burmistrz uwzględnił.  
 
Uwaga nr 1 
wniosek o doprecyzowanie zapisu w sprawie lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych 
w brzmieniu „Dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych na 
budynkach i działkach”. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uwagi? 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, otworzył dyskusję, którą w 
związku brakiem głosów zamknął ją. 
 
W związku powyższym poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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d) w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Zwrócona w gminie Ząbkowice Śląskie,  

 
Przedstawiciel Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania, omówił 
powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, dodał, że również do tego 
projektu została wniesiona 1 uwaga, którą Pan Burmistrz uwzględnił.  
 
Uwaga nr 1 
wniosek o doprecyzowanie zapisu w sprawie lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych 
w brzmieniu „Dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych na 
budynkach i działkach”. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uwagi? 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że opinia jest również pozytywna. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, otworzył dyskusję, którą w 
związku brakiem głosów zamknął ją. 
 
W związku powyższym poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
f) w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
 
Sekretarz Gminy Iwona Aibin, odczytała powyższy projekt uchwały, który stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przedstawiła również stanowisko Krajowego Biura Wyborczego w przedmiocie tej 
uchwały. Powiedziała, że otrzymali pozytywną opinię Krajowego Biura Wyborczego 
w Wałbrzychu. Krajowe Biuro Wyborcze prosi, aby zapis § 4 tej uchwały miał 
brzmienie:  



12 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z tym, że przepisów niniejszej 
uchwały nie stosuje się do wyborów przedterminowych i uzupełniających organów 
jednostek samorządów terytorialnego oraz referentów lokalnych przeprowadzanych 
w trakcie kadencji w czasie, której uchwała weszła w życie. 
 
W związku z powyższym zgłosiła autopoprawkę o wykreślenie § 4 i przyjęcie 
uchwały z zapisem, który został odczytany. 
 
W nawiązaniu do powyższego § 4 i 5, otrzymują następujące brzmienie: 
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z tym, że przepisów niniejszej 
uchwały nie stosuje się do wyborów przedterminowych i uzupełniających organów 
jednostek samorządów terytorialnego oraz referentów lokalnych przeprowadzanych 
w trakcie kadencji w czasie, której uchwała weszła w życie. 
 
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, otworzył dyskusję. 
 
Brak dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, w związku z brakiem głosów 
w dyskusji zamknął ją i poprosił Pana Przewodniczącego Komisji Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego o zaopiniowanie projektu uchwały przez komisję. 
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu: 
 
Głosowanie: 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 
 
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, 
poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały z 
wniesioną autopoprawką. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 
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g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. 

 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, odczytał powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że opinia tego projektu jest również pozytywna. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, otworzył dyskusję. 
 
Brak dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, w związku z brakiem głosów 
w dyskusji zamknął ją i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada wyraziła zgodę, na zawarcie stosownego porozumienia. 
 
 
h) w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie 

Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2015 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, przedstawiła powyższy 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ze względu na nieobecność Radnej Jadwigi Dziewa na sesji Zastępca 
Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska 
Stanisław Susz, stwierdził, że na posiedzeniu komisji zdrowia stosowny projekt 
został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, otworzył dyskusję. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zadał pytanie związane z punktem 6 finansowanie zapis 
jest zrozumiały, ale jest zbyt skrótowy. Jakie środki będą niezbędne do tego, aby ten 
program przeprowadzić? Mówi się, że będą to środki z budżetu Gminy Ząbkowice 
Śląskie, dotacje oraz środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł.  
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, odpowiedziała, że 
projekt ma określone kwoty. W punkcie zasoby instytucje, które będą realizowały te 
zadania mają swoje budżety. Zadania są realizowane poprzez Ośrodek Pomocy 
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wynikające z ustawy. Będzie w całości realizowany nie z dodatkowych puli czy 
nowego budżetu czy paragrafu tylko już z istniejących. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, chciała zaproponować, aby do punktu 7 dopisać 
realizacja programu i monitorowanie bowiem w rozdziale Monitorowanie jest zapis:, 
kto jest koordynatorem a więc niejako realizatorem i w tej logice konsekwencji 
postępowania powinien być zapis: „realizacja programu i monitorowanie”. 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, odpowiedziała, że 
realizować nie będzie tylko Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będą również 
wydział edukacji i organizacje pozarządowe i instytucje, które w tych zasobach są 
uwzględnione.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że zasoby są to inaczej „zapasy”, które 
mogą być wykorzystane bądź nie, więc można dodać zapis Koordynatorem 
Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2013-2015 jest przy udziale … i te 
instytucje, które będą brały czynny udział w tej realizacji, bo to, że ktoś ma zasoby to 
nie oznacza, że realizuje dane zadania.  
Jest to wniosek, aby pkt. 7 nadać brzmienie: „Koordynatorem Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Ząbkowicach Śląskich przy udziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Ząbkowicach Śląskich, Powiatowego Centrum Rodzinie w 
Ząbkowicach Śląskich, Placówek Oświatowych, Placówek Ochrony Zdrowia, 
Organizacji Pozarządowych i Instytucji Kościelnych oraz Komendy Powiatowej 
Policji.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, powiedział, że te jednostki, 
które są tu wymienione, które ten program realizują one będą w jakiś sposób 
współpracować czy będą podporządkowane Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Będą 
realizowane konkretne zadania. 
 
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, 
zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem przedstawionego wniosku? 
proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 2 głosy za, 14 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 
 
Wniosek nie przeszedł. 
 
Radny Franciszek Gawęda, wrócił do tematu finansowania. Stwierdził, że ośrodek, 
którym kieruje Pani Izabela Lisowska posiada mizerne finanse, które umożliwiają 
podstawową działalność. Realizacja Kolejnego Programu ponosi za sobą wydatki 
finansowe. 
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Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, powiedziała, że zadania 
te już są realizowane i program jedynie spina wszystkie te zadania, które realizuje 
jednostka OPS, wydział Placówek Oświatowych, Organizacji Pozarządowych 
realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jeżeli chodzi o ośrodki interwencji 
kryzysowej. Niektóre zadania są niefinansowane. Zadania są realizowane. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, zamknął dyskusję.  
 
W związku z powyższym poddał pod głosowanie projekt uchwały, zapytał:, Kto z 
Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
k) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w Ząbkowicach Śląskich na 2013 rok, 
 
Inspektor Anna Marcinków, przedstawiła powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Zastępca Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony 
Środowiska Stanisław Susz, powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, otworzył dyskusję. 
 
Brak dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, w związku z brakiem głosów 
w dyskusji zamknął ją i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały 
 
 
l) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Ząbkowicach Śląskich na 2013 rok, 
 
Inspektor Anna Marcinków, przedstawiła powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Zastępca Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony 
Środowiska Stanisław Susz, powiedział, że opinia również jest pozytywna. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, otworzył dyskusję. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zapytał o poprawę dostępności lecznictwa odwykowego 
mieszkańcom Gminy. Na czym będzie polegać? 
 
Inspektor Anna Marcinków, odpowiedziała, że odbywać się będzie poprzez 
analizowanie, uzupełnianie informacji na temat nowych ośrodków lecznictwa 
odwykowego dla osób uzależnionych także poprzez kontakty z punktem 
konsultacyjnym i otrzymują tam informacje odnośnie dostępności lecznictwa. 
 
Radny Franciszek Gawęda, złożył wniosek o wykreślenie w celach programowych: 
cele szczegółowe, pkt. 4, ponieważ pozostałe punkty mówią, co w tej chwili 
powiedziała Pani Anna Marcinków dla czystości i przejrzystości proponuję o 
wykreślenie tego punktu. 
 
Inspektor Anna Marcinków, wypowiedziała się, że według niej ten punkt powinien 
zostać, co uzasadniła. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, uważa, że wymaga to 
uaktywnienia działań ze strony komisji i gromadzenia tych danych. 
 
W związku z powyższym poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek, zapytał:, Kto z 
Pań i Panów Radnych jest za wykreśleniem punktu 4? proszę o podniesienie ręki. 

Głosowanie: 2 głosy za,  14 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

Stwierdził, że wniosek nie przeszedł. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji zamknął ją i poddał pod 
głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały 
 
Ogłoszono 5 min przerwy. 
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Ad. pkt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, przeszedł do rozpatrzenia 
skarg na Dyrektorów placówek oświatowych w związku ze złożoną skargą Radnego 
Franciszka Gawędy. 
 
Zanim Rada Miejska przeszła do rozpatrzenia skarg, przedstawił uzasadnienie: 
 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy KPA skarga została skierowana pod obrady 
Sesji Rady Miejskiej celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 14 ust. 1 z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na wniosek 
następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, 
którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają 
udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. 

Jeśli w momencie otrzymania wniosku podmiot zobowiązany jest w 
posiadaniu informacji publicznej, wówczas zobligowany jest do jej udostępnienia w 
formie czynności materialno-technicznej, w sposób i w formie zgodnych z 
wnioskiem, jeśli umożliwiają to środki techniczne, którymi dysponuje (art. 14 ust. 1 
ustawy). Przez pojęcie „sposób udostępnienia informacji wskazany we wniosku” 
należy w istocie rozumieć formę, w jakiej wnioskodawca domaga się utrwalenia 
informacji. Formy te zostały alternatywnie przewidziane w art. 12 ust. 2 ustawy, 
który stanowi, że podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany 
zapewnić możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub 
przesłania informacji publicznej, albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie 
stosowany nośnik informacji Oznacza to, że udostępniając informację podmiot jest 
zobligowany do posłużenia się jedną z tych właśnie form. 

Ponadto żaden przepis prawa nie nakłada na dysponenta takiej informacji 
obowiązku nadawania tejże czynności szczególnej formy ( tak wyrok WSA w 
Warszawie z dnia 18 kwietnia 2011 r., sygn. akt II SAB/Wa 6/11). 

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 niniejszej ustawy 
stanowi, iż informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest 
udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

Przepis art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej określa tylko 
wymagania, co do sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej, a nie, co do 
treści odpowiedzi, a już zwłaszcza nie stanowi, że ma być ona satysfakcjonująca 
wnioskodawcę. (tak postanowienie NSA z dnia 16.06.2010, syg. akt I OSK 900/10). 
 
Radny Franciszek Gawęda, w kwestii formalnej oznajmił, że chwilę przed dzisiejszą 
sesją otrzymał część odpowiedzi. Przedszkole Publiczne nr 4, Przedszkole Publiczne 
nr 5, Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej nr 
3 i poprosił o wycofanie tych skarg. Natomiast Dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 
1 i Dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 2 nie przedstawili danych w żądanym 
zakresie i poprosił o rozpatrzenie tej skargi. Dodał, że nie debatują nad niczym 
innym jak tylko i wyłącznie nad respektowaniem przez dyrektora prawa. 
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pkt. 6, 7, 8, 9 zostały wycofane. 
 
 
Wobec powyższego Rada Miejska przeszła do rozpatrzenia skarg na dyrektorów 
Publicznego Gimnazjum nr 1 i nr 2. 
 
 
Ad. pkt. 10 Rozpatrzenie skargi Radnego Franciszka Gawędy na Dyrektora 
Publicznego Gimnazjum nr 1. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, poprosił Pana Dyrektora 
Andrzeja Rabę o przedstawienie swojego stanowiska. 
 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 Andrzej Raba, powiedział, że Pan Radny 
zarzucił złamanie prawa, ale nie wie, w którym miejscu złamał to prawo, ponieważ 
przekazał taką odpowiedź na interpelację. Dodał, że nie w takiej formie jak Pan 
Radny żądał, ale wszystkie informacje zawarte w jego piśmie odpowiadały punkt po 
punkcie w każdym momencie na te pytania. Uważa, że był pełny zakres informacji, 
które Radny żądał. Nadmienił, że Pan Radny powinien również wskazać, gdyż jest 
to informacja publiczna, w jakim celu jest to mu potrzebne. Dotyczyło to również 
programu VULCAN, który jest wdrążony od kilku lat w placówkach oświatowych. 
Jest on już tak znany i jest to program dobry, który działa w ich placówkach i uważa, 
że informację, które przekazują są przekazywane do wydziału EKS i tam na bieżąco, 
każda jedną informację można uzyskać. Jeszcze raz dodał, że na treść i zakres w 
każdym punkcie odpowiedział, zrobił to w terminie, uważa, że jest to czepianie się i 
nie wie, w którym momencie złamał prawo.  
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że to, co powiedział Pan Dyrektor mija się z 
rzeczywistością, z prawdą jak również z zakresem oczekiwanych przez niego 
informacji, dlatego było to w formie tabelarycznej, bo do statystyk, które prowadzi w 
sprawie VULCANA jest to jemu niezbędne w takim zakresie i to jest zgodne z 
prawdą. Nie mieli wątpliwości w pierwszej wersji 7 dyrektorów, żeby to uzyskać, w 
drugiej wersji pozostali. Dwóch dyrektorów pozostało, którzy tkwią w swoim 
przekonaniu o nieprzekroczeniu prawa a prawo to zostało przekroczone. Zadaniem 
Radnych jest czuwanie nad celowością gospodarowaniem środków finansowych 
gminy. W przyszłym roku kończy się umowa tego programu i trzeba będzie zakupić 
za kilkadziesiąt tysięcy te moduły, żeby one mogły dalej funkcjonować. Jeżeli dojdzie 
do restrukturyzacji, to te moduły tracą wartość i trzeba od nowa je budować, to są 
olbrzymie środki finansowe, które są wydawane. Jego żądanie wynika z celowości i 
gospodarności środkami finansowymi, tabelka to skrótowa forma, gdzie były proste 
pytania. Zamiast poczuć pewną wdzięczność od dyrektorów, że pomaga im w 
sprawie, w której oni chcą podsunąć pod dywan, VULCAN w dalszym ciągu nie jest 
wprowadzony w Urzędzie Miejskim nie funkcjonuje tak jak potrzeba, nie 
funkcjonuje w instytucjach światowych w takim zakresie jak było to im 
reprezentowane dwa lata temu przez Panią Ewę Figzał a płacą za to olbrzymie 
finanse. Mogli stracić 90 tysięcy na szczęście Pani Skarbnik przyblokowała i ten 
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wydatek. Dodał raz jeszcze, że nie dyskutują na temat postawy dyrektora, tylko na 
temat respektowania prawa związanego z wykonywaniem przez niego mandatu 
radnego. 
 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 Andrzej Raba, ad vocem, powiedział, że nie 
jest tak do końca. Program, który przewidują na 2013 rok tj. złoty pakiet będzie 
kosztował 2 655 zł. Moduły: arkusz od p…, plan lekcji, zastępstwa, sekretariat w 
dobie informacji oświatowej jest to niezbędne do prowadzenia w placówkach, 
następnie kadry, finanse, intendentura, mol, do tego dochodzi e-szkoła. Gdy płacili 
w poprzednich latach za tylko księgowość i finanse płacili około 2500 zł, więc nie wie 
gdzie tu jest jakieś nadużycie. W 2012 roku zapłacili koszty VULCANa 3660 zł to był 
pakiet + szkolenia. Koszty, które przedstawił wg niego jest gospodarowanie 
środkami. W Wydziale edukacji te informacje są dostępne. Powiedział, że nie widzi 
problemu, dał Radnemu dokument, który jest przyjazny niż tabelka i uważa, że 
prawa nie złamał, ponieważ przekazał pełny zakres informacji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, zapytał czy Radny 
podtrzymuje swoją skargę na Dyrektora Gimnazjum nr 1? 
 
Radny Franciszek Gawęda, odpowiedział, że podtrzymuje i dodał, że rozumie 
dyrektora, że patrzy kategorią wyłącznie swojej placówki oraz dopowiedział, że jako 
Radny odpowiada za „działalność finansową całej Gminy”. 
  
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że niepokoi ją nastawienie Pana Dyrektora 
do procedury udzielania informacji publicznej. Każdy z obywateli ma prawo 
wystąpić z informacją publiczną do każdej instytucji publicznej. Uważa, że jest 
zasadne postępowanie Radnego Franciszka Gawędy. Powiedziała do Dyrektora, że 
jego obowiązkiem jest taką informację udzielić i nie ma prawa żądać, po co tę 
informację Radny chce, chyba, że istniałby obowiązek wykazania interesu 
publicznego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, myśli, że wszyscy są zgodni, 
że dyrektorzy są zobowiązani do przedstawiania informacji, ponieważ jest to 
informacja dostępu publicznego. Uważa, że zaczynają się spierać o formę, a powinni 
o treść. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, uważa, że w części skarga jest zasadna. 
 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 Andrzej Raba, powiedział, że przekazał 
pełną informację w formie opisowej a nie w formie tabeli. Po tej informacji otrzymali 
od razu skargę. Powiedział, że czuje, że Radny Franciszek Gawęda chce go 
zdyscyplinować. Uważa, że przekazał pełną informację. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, zapytał Dyrektora Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 Ryszarda Pawłowskiego o koszt funkcjonowania 
programu VULCAN. 
 
Radny Ryszard Pawłowski, odpowiedział, że koszt wynosi około 3000 zł, lecz mają 
dużo pojedynczych programów, natomiast też do tego czasu funkcjonował inny 
program, innego operatora i koszty też były ok. 3000 zł za dwa programy. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zadał pytanie na ile lat jest ten program i ile kosztował. 
 
Radny Ryszard Pawłowski, odpowiedział, że płacą roczny abonament natomiast 
gdyby nie mieli tego programu Vulkan, to musieliby korzystać z innego programu, 
za który też musieliby płacić. Za roczny abonament płacą około 3000 zł. 
 
Wywiązała się krótka dyskusja.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, wobec powyższego, zamknął 
dyskusję na temat skargi Radnego Franciszka Gawędy na Dyrektora Gimnazjum  
nr 1. 
 
Odczytał projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem skargi Radnego Franciszka 
Gawędy, uznając skargę za zasadną? 
 
Głosowanie: 1 głosów za, 13 głosów przeciw, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu 
 
Stwierdził, że uchwała nie została podjęta. 
 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, Zapytał:, Kto z 
Pań i Panów Radnych jest, aby skargę uznać za bezzasadną? Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Głosowanie: 13 głosów za, 1 głos przeciw, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu 
 
Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że jest już po głosowaniu, i w związku z 
powyższym chciałby usłyszeć opinię Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego w tej sprawie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, zapytał Panią mecenas czy 
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego musi zająć stanowisko? 
 
Radca Prawny UM Kamila Rutkowska- Krehut, odpowiedziała, że w regulaminie 
jest, czym się Komisja zajmuję i nie wie czy to jest obowiązek i musiałaby sprawdzić.  
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Ogłoszono 5 min przerwy. 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, w związku z wątpliwościami 
odczytał, że § 56 Statutu pkt. 5 Burmistrz wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach 
może określić przez siebie projekt, jako pilny. Projekt, o którym mowa powyżej może 
być wniesiony w czasie posiedzenia rady a następnie niezwłocznie przekazany do 
zaopiniowania przez komisję. Tylko dotyczy projektów wniesionych przez 
Burmistrza, czyli nie jest wymagana opinia Komisji Przestrzegania Prawa i 
Porządku Publicznego, co do skargi radnego. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zapytał Przewodniczącego, czy wie, co przeczytał i czy 
rozumie zapis? Tan zapis mówi wyraźnie o uchwałach wniesionych w trakcie sesji w 
trybie pilnym przez Burmistrza, to nie jest ani w trakcie sesji ani w trybie pilnym 
tylko w trybie ustawowym, czyli wprowadzone do porządku obrad. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, powiedział, żeby Radny 
wskazał stosowny przepis, który zobowiązuje Radę do takiego procedowania, o 
jakim Pan mówi.  
 
Radny Franciszek Gawęda, odpowiedział, że poprosił o opinię Komisji 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Zadał pytanie Przewodniczącemu 
Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego czy w zakresie Pana Komisji 
jest rozstrzyganie skarg? 
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof Gnach, 
odpowiedział, że Komisja rozpatruje skargi i na jego ręce nie wpłynęła żadna 
informacja na temat rozpatrywania skarg od Przewodniczącego Rady Miejskiej , 
dlatego Komisja nie rozpatrywała tej skargi i tym samym nie opiniowała uchwały 
rozpatrzenia tej skargi. 
 
 
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, 
przeszedł do następnego punktu. 
 
 
Ad. pkt. 11 Rozpatrzenie skargi Radnego Franciszka Gawędy na Dyrektora 
Gimnazjum Publicznego nr 2. 
 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 Anna Kuźmińska, powiedziała, że 
podobnie jak Pan Raba Dyrektor Gimnazjum nr 1 nie przedstawiła żądanej 
informacji w tabeli z podobnych powodów. Kolejnym powodem była też jej mała 
wiedza na ten temat. Jest Dyrektorem od września 2012 roku nie ma w jej placówce 
dokumentów potwierdzających miesiąc, datę i rok wprowadzenia danego modułu i 
dlatego nie przepuszczała, że to będzie aż tak ważne dla Radnego Gawędy. Napisała 
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w zdaniach, w którym roku zostało wprowadzone, że na bieżąco aktualizują, nie 
wszyscy pracownicy udzielili jej informacji w którym miesiącu bo takie dokumenty 
nie były wymagane. Napisała ile kosztował program, ile przewidują, ile poszło na 
"szkolenia" pracowników, również została przeszkolona na początku roku z budżetu 
szkoły. Powiedziała, że wydawało się jej,   że te informacje są wystarczające. Jest 
zażenowana tą sytuacją, jest osobą z zewnątrz  od  niedawana w Gminie, czuje się 
związana emocjonalnie ze szkołą z Urzędem, z pracownikami, z mieszkańcami, z 
rodzicami. Z tego, co wie, to pochlebne informację ma na swój temat, jako dyrektora 
zbiera, i jest zaskoczona takim „wyrywaniem dyrektorów do tablicy” i jako kobieta 
czuje się zażenowana, jako dyrektor. Jest reprezentantem swoich uczniów, swoich 
rodziców, swoich nauczycieli i bardzo przeprasza, ale na ten temat nie będzie się 
wypowiadać, w jakiej formie zostało to zrobione, jak Pan Radny potraktował 
wszystkich dyrektorów. Mówi w swoim imieniu, ale rozmawiali na ten temat na 
przerwie i wszyscy tutaj czują się zażenowani tą sytuacją i osobiście czuje się 
zażenowana. 
 
Radny Franciszek Gawęda, ad vocem dodał, że Państwo sami słyszeliście, co Pani 
Dyrektor powiedziała i to jest żenujące. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, powiedział, że, to jest już ostatnia skarga. Przysłuchując 
się dzisiejszej dyskusji można odnieść wniosek, że Radny to jest człowiek, który 
pracuje w CBA, CBŚ czy ABW czy nie wie, a oni są powołani przez społeczeństwo, są 
przedstawicielami społeczeństwa, które ich wybrało i prosi Radnego, aby się 
zapoznał z ustawą o samorządzie Gminnym w akt. 18 ust., 1 który mówi, że Rada 
Gminy kontroluje działalność Wójta, Burmistrza Gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy w tym celu powołuje Komisję 
Rewizyjną natomiast na podstawie § 84, 85 statutu naszej Gminy Komisja Rewizyjna 
wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady lub na podstawie zatwierdzonego 
planu Pracy. Według swojego subiektywnego rozumowania skarga Radnego 
Franciszka Gawędy na Dyrektorów na prawdę nie jest zasadna, uważa, że wniosek o 
udzielenie informacji publicznej w postaci piętnasto punktowej tabelki to przejaw 
kontroli na temat wdrażania sytemu zarządzania oświaty VULCAN. Jak wiadomo 
NIK oraz przeprowadzony w 2012 roku audyt wewnętrzny przedstawił wnioski i 
zalecenia pokontrolne w tym zakresie do tych informacji miał Pan Radny dostęp, 
więc, po co ta kontrola? To, co Radny powiedział, że stoi na straży respektowania 
prawa, ale powiedział również zdanie, że "ja nie proszę, ja żądam". Zwrócił się do 
Radnego i poprosił o umiar w swoim żądaniu, bo nie są po to by kontrolować Rada 
jest ustawodawczym ciałem a wykonawczym ciałem są organy do tego powołane. 
Powiedział, że jest mu przykro i żal jest dyrektorów, którzy musieli tutaj stanąć i 
tłumaczyć się z nie swoich grzechów, udzielili informacji i uważa, że udzielili za 
dużo tych informacji. 
 
Radny Krzysztof Gnach, chciał się podpisać pod tym, co powiedział Radny Bogdan 
Tkaczyński i chciał przeprosić Panią Dyrektor Gimnazjum nr 2 za okoliczności, w 
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których przyszło jej tutaj siedzieć i odpowiadać na te pytania. Nie cała Gmina 
wygląda tak jak to ma miejsce dzisiaj. Przepraszam. 
 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że niestety jak Gmina wygląda to wszyscy 
widzą i to nie ma żadnych wątpliwości. Zwrócił się do Radnego Krzysztofa i 
Bogdana, ma nadzieje, że zapoznali się z lekturą Najwyższej Izby Kontroli i oceny 
VULCANa w tym zakresie i nie będą sprawdzać, że przekroczono ustawę o 
finansach publicznych o zamówieniach publicznych, nie będą patrzeć na to, że cały 
czas żądamy ze strony VULCANa kilkudziesięciu tysięcy złotych, które dzięki Pani 
Skarbnik nie zostały wprowadzone, nie będą patrzeć na to, że zapłacili masę 
pieniędzy w przyszłym roku też będą musieli płacić i oczywiście, że nie będą na to 
patrzeć i to mówi Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Komisji 
Gospodarczej, macie Państwo wyrobione zdanie i dalej nie będzie mówił. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, niepokoi ją fakt, że dyrektorzy wyrażają swoje oburzenie, 
że muszą odpowiadać na informację publiczną. Nikt nikogo nie przywołuje do 
tablicy, poprostu rozstrzygają pewne kwestię skoro są przepisy prawa i skoro ktoś 
ma uprawnienie do takiej formy działania to po prostu tak działa. Jest zwolennikiem 
udostępniania informacji publicznej w jak najszerszym zakresie a niestety tego  w 
naszej Gminie nie ma i Radny nie oczekiwał żadnych informacji, które by nie były 
chronione czy informacjami tajnymi. Zaproponowała, aby zamknąć dyskusję i 
przejść do głosowania i bardzo prosi dyrektorów żeby nie brali do siebie takiej formy 
postępowania czy słów, które są w tej sprawie wyrażane. To jest wspólne prawo, aby 
się spotkać, porozumieć i wyjaśnić tę kwestię. Poprosiła aby wszelkie skargi, aby 
kierować najpierw na posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku tam 
zostanie sprawa omówiona, będzie dyskusja i wszyscy unikną odczucia, że są 
stawiani do tablicy. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że przepisy prawa nakazują na niego taką 
formę procedowania w danej sprawie, jeżeli nie jest to w zgodzie z jego 
oczekiwaniami i żądaniami kolejną drogą jest skarga do przełożonego i to uczynił 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. To wynika z przepisów prawa. 
 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 Anna Kuźmińska, dodała, że jej 
przełożonym jest Pan Burmistrz i rozumie, że skarga była złożona do Pana 
Burmistrza i Panu Burmistrzowi odpowiedziała na tą skargę a nie Panu Radnemu. 
Dodała, że szkoda, że nie ma tu odpowiedzi dyrektorów to byłoby łatwiej. Mogło to 
się odbyć w innej formie, macie Państwo Komisję Oświaty, mogli zostać zaproszeni 
po to by udzielić informacji, taką wiedzą, jaką posiadają, wszystkie informacje są u 
Pana Burmistrza na temat VULCANa i wszelkich innych programów, jest Wydział 
EKS, które wszystkie dane ma.  
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że oczywiście skarga była do Pana 
Burmistrza, ale że Pan Burmistrz lubi się takimi intrygami posługiwać to zrobił to, co 
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zrobił. Słuszność Pani Dyrektor ma, że powinno to być rozpatrzone w całkiem innej 
formie dał to na radę jego sprawa chciał tak i uzyskał pewnie 100 % satysfakcję i 
zadowolenia. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, dodał, że są to daleko 
posunięte wnioski. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że zgodnie z 
przepisami przełożonym dyrektora jest Burmistrz, ale skargę na dyrektora 
rozpatruje Rada Miejska. Powiadomił przewodniczącego, że zgodnie z procedurą 
skarga na dyrektora musi być rozpatrzona przez Radę Miejską. Insynuowanie przez 
Radnego Franciszka Gawędę jak wielu dzisiaj przypadkach jest bezzasadne. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, zamknął dyskusję i przeszedł 
do głosowania. 
 
Odczytał projekt uchwały.  
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem skargi Radnego Franciszka 
Gawędy, uznając skargę za bezzasadną? Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu. 
 
Głosowanie: 13 głosów za, 1 głos przeciw, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu 
 
Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną. 
 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, dopełniając 
formalności Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest, aby skargę uznać za zasadną? 
 
Głosowanie: 1 głosów za, 12 głosów przeciw, 2 radnych nie brało udziału w 
głosowaniu 
 
Stwierdził, że uchwała nie została podjęta. 
 
 

Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że ważne są kontakty i nastawienie  do 

danej sprawy. Chciała zwrócić uwagę dyrektorów, że dyrektorzy co do zasady mają 

samodzielność, a Burmistrz wypełnia jedynie uprawnienia zwierzchnika służbowego 

w określonym zakresie. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, zwrócił się do Radnej Danuty Tkaczonek że Radna 
namieszała.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, odpowiedziała, że „namieszała” żeby „wyprostować” 
wzajemne relacje. Zaproponowała debatę na temat oświaty z dyrektorami z radnymi.  
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Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, powiedziała, że sprawa jest przykra i że ma 
bieżący kontakt z dyrektorami spotykają się, co tydzień i tak ogromne tematy z 
obszaru oświaty rozwiązują. Potwierdziła, że zwierzchnikiem dla wszystkich 
dyrektorów placówek oświatowych jest Pan Burmistrz Gminy Marcin Orzeszek, jako 
organ wykonawczy ma do swojej dyspozycji urzędników w tym zastępcę z 
upoważnieniami i Wydział Edukacji. Oświadczyła, że nie zgadza się z językiem 
prezentowanym i kierowanym do dyrektorów tj. „mija się z prawdą”, „żądam”, 
„celowość i gospodarność środkami finansowymi”, „wdzięczność od dyrektorów”, 
„stracić o 90 tysięcy” i wiele innych rzeczy, które zostały powiedziane. Skwitowała to 
słowem „masakra” dodała, że nie tak powinno być, ponieważ są kompetencje 
władzy uchwałodawczej, są kompetencje władzy wykonawczej i w zakresie władzy 
wykonawczej starannie kompetencje realizują, utożsamiają się z dyrektorami i z 
Panem Burmistrzem, który w ramach upoważnienia zlecił kierowanie tym zakresem. 
Powiedziała, że wie, co mówi natomiast odniosła się do Radnego Franciszka 
Gawędy, że mówi, co wie i wprowadził zamieszanie i sytuację, która miała miejsce w 
związku z tym „(…) tak cały czas chodzi mi po głowie pytanie, czy aby nadmierne 
zainteresowanie Vulcanem nie wynika z przyczyn osobistych. W związku z tym, czy 
aby osoby z rodziny nie pracują na tym Vulcanie i ciąg dalszy nastąpi!”. Oznajmiła, 
że kupili „Jaguara” do Placówek Oświatowych Gminy Ząbkowice Śląskie, dlatego, 
że jest to narzędzie do wdrążenia i realizowania bieżącej kontroli zarządczej na 
poziomie jednostek oświatowych jak również i na poziomie jednostki Gminy. 
Przeprosiła dyrektorów za słowa, które padły w kierunku do nich. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zadał pytanie Pani Burmistrz Ewie Figzał, jaka rola była 
Pani i Pana Błażejewskiego w tej sprawie? 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, odpowiedziała, że prosi o konkrety. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, przeszedł do kolejnego 
punktu obrad. 
 
 
Ad. pkt. 12 Interpelacje i zapytania Radnych.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, powiedział, że wpłynęły 
dwie interpelację.  
 
Radna Danuta Tkaczonek złożyła interpelację w sprawie planowanego 
przekształcenia stołówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Ząbkowice Śląskie 
w 2013 roku. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Jolanta Mitręga złożyła interpelację dot. Remontu 
nawierzchni drogi gminnej i chodników przy wjeździe do biedronki od strony ulicy 
wrocławskiej. 
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W związku z brakiem pytań zamknął punkt interpelacje i zapytania Radnych. 
 
 
 
Ad. pkt. 13 Sprawy różne. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że jest zapytanie ze strony mieszkańców o 
odbiór śmieci chodzi o tonaż pojazdów, które odbierają. Samochody, które odbierają 
te kontenery są bardzo dużej masy i niszczą drogi i ulice w rynku. Zapytała czy nie 
zasadne byłoby wprowadzenie wyostrzenia przepisów, aby samochody o mniejszym 
tonażu wybierały te kontenery? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że od 1 lipca będzie 
obowiązywał nowy system śmieciowy. Firma, która wygra przetarg będzie miała 
określony sprzęt, nie da się wprowadzić np. rozwiązania, aby po ul. 1 Maja inny 
samochód a w Rynku inny samochód ze względu na technikę poboru kubłów. Zna 
intencję, jeżeli chodzi o kwestię rynku i ilości samochodów, ciężarów itd. 
oddziaływanie na budynki, ale wydaje się, że technicznie nie będzie to do 
rozwiązania. 
 
Sekretarz Gminy Iwona Aibin, wypowiedziała się w kwestii interpelacji.  
 
Radna Grażyna Sobór, wypowiedziała się na temat koni na ul. Kamienieckiej oraz 
poprosiła o odniesienie się do tej sprawy. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że odbyła się dzisiaj 
narada na wszystkie tematy, które były poruszone na ul. Kamienieckiej zostały 
przekazane do realizacji i w dniu dzisiejszym Komendant Straży Miejskiej oraz 
Inspektor Od Ochrony Środowiska otrzymali polecenie wszczęcia procedur włącznie 
z powiadomieniem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, jeżeli 
będzie taka potrzeba. Po wszystkich procedurach otrzyma Radna odpowiedź. 
 
Przewodniczący Zarządu osiedla Marian Patela, wypowiedział się na temat 
zniszczonych schodów na Zamku, po których nie można zejść oraz wypowiedział się 
na temat zniszczonego muru przy kościele św. Anny. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, poinformował, że do Rady 
wpłynęły następujące pisma: rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 która wnosi, 
aby nie likwidować Szkoły, mieszkańcy wsi Stolec na wniosek Franciszka Gawędy w 
sprawie likwidacji Zespołu Przedszkolno-Szkolnego oraz petycja mieszkańców w 
sprawie przekształcenia placówek.   
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Ad. pkt. 14 Zakończenie obrad. 

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Stanisław Susz zamknął XLII Sesję Rady Miejskiej. 
 

Protokołowała 
 Kamila Bigos       
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 (-) Andrzej Dominik 

 
 
       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
         (-)  Stanisław Susz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


