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BRM.0002.37.2012 
Protokół nr XXXVII/2012 

z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
odbytej w dniu 27 listopada 2012 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

 

Godzina rozpoczęcia: 09:00 

Godzina zakończenia: 13:00 

W sesji udział wzięli:  

1. Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich  

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

 

Nieobecni usprawiedliwieni Radni: 

• Krusze Dorota     

 

2. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

3.  Przewodniczący Zarządów Osiedli  

(lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

 

4. 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  XXXVII Sesję 
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy 
w niej 20 radnych, co stanowi odpowiednie quorum, przy którym rada może 
obradować i podejmować prawomocne decyzje.  
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Następnie powitał wszystkich i przedstawił porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z sesji RM z dnia: 29.10.2012 
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 2012. 
b) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami; 
c) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich; 
d) 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 o wolontariacie na rok 2013; 

e) uchylającą uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów; 
f) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 

kwartałów 2012 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 
2013. 

g) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jaworek; 
h) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłowice; 
i) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Tarnów; 
j) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Olbrachcice 

Wielkie; 
k) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Sulisławice; 
l) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szklary; 
m) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szklary Huta; 
n) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kluczowa; 
o) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grochowiska; 
p) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik; 
q) w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ząbkowice Śląskie; 
r) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 
s) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
t) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 

u) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości; 
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6. Rozpatrzenie postanowienia nr 56/12 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu 
z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu. 

7. Rozpatrzenie skargi Pani Zofii Dulęby na działanie Pana Jarosława Machnika 
– Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi  
w Ząbkowicach Śląskich 

8. Interpelacje i zapytania Radnych.  
9. Sprawy różne. 
10. Zakończenie obrad. 
 

Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: chciałbym prosić Wysoką Radę, 
abyśmy dokonali małej modyfikacji porządku dzisiejszego posiedzenia, aby po 
pierwszej uchwale w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy 
rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, aby to była druga uchwała. 
 
Jak i również chciałbym prosić o małą modyfikację w sprawie pakietu uchwał 
śmieciowych, ponieważ w porządku obrad jest to troszku inaczej rozpisane, 
natomiast chciałbym, aby pierwszą uchwałą z tego pakietu była uchwała w sprawie 
regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice 
Śląskie, ponieważ przyjęcie tego regulaminu również wiąże się z pozostałymi 
uchwałami.  
 
Drugą uchwałą byłoby rozpatrzenie uchwały w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne. 
 
Trzecią w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik. 
 
Czwartą w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Piątą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
Szóstą w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 
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Czy jest zgoda Wysokiej Rady na takie przemeblowanie porządku obrad? Nie widzę 
tutaj sprzeciwu. 
 
Czy ktoś z pań i panów Radnych chciałby coś wnieść do porządku dzisiejszych 
obrad? Nie widzę. 
 
W związku z tym przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku obrad. 
 
 
Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołu z sesji RM z dnia: 29.10.2012 roku. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, czy ktoś z Pań i Panów 
Radnych chciałby wnieść jakieś uwagi do tych protokołów? Nie widzę. 
 
Stwierdzam, 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, w okresie międzysesyjnym 
uczestniczyłem w akademii z okazji 94 rocznicy uzyskania niepodległości przez 
naszą Ojczyznę. 8 listopada uczestniczyłem w otwarciu rozpoczynających się dni 
japońskich w ramach, który Ząbkowicki Klub Karate przygotował pokazy i lekcje 
samoobrony dla uczniów naszych szkół. W tym dniu również uczestniczyłem w 18 
„Wieczorku Pod Zegarem”. 10 listopada uczestniczyłem w obchodach 65-lecia w 
mieście Czerwony Kostelec. 15 listopada uczestniczyłem w spotkaniu z 
mieszkańcami Bobolic związanego z otwarciem nowego chodnika. Uczestniczyłem 
w rozpoczęciu Ligii Regionalnej Piłki Halowej. W dniu 25 uczestniczyłem również w 
pięknej uroczystości 65-lecia istnienia Chóru Gloria. W między czasie przyjmowałem 
interesantów jak i również brałem udział w pracach stałych komisji. 
 
 
Ad. pkt. 4 Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, przedstawiona informacja stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Dodał również:, że ogromnym zaszczytem dla nas jest, że Krzywa Wieża w 
Ząbkowicach Śląskich będzie jednym z dziewięciu produktów turystycznych, które 
będzie reklamował Dolny Śląsk. Zostaliśmy ujęci dzięki Marszałkom Województwa 
Dolnośląskiego w kampanii promującej Dolny Śląsk, jest to kampania ogólnopolska, 
na którą Urząd Marszałkowski wyda kilka milionów złoty i nasza Krzywa Wieża w 
Ząbkowicach będzie jednym z dziewięciu elementów dziewięciu produktów 
turystycznych, które będzie promowała Dolny Śląsk. Mam nadzieje, że będzie to 
znaczący wpływ na przyjazd turystów, a przez to na rozwój Ząbkowic Śląskich.  
Z tego ogromnie się cieszę, myślę, że to jest ważne dla nas wydarzenie. 
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Ad. pkt. 5 Podjęcie uchwał: 
 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, zaprezentowała powyższy projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
na posiedzeniu 22 listopada Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie  
zaopiniowała powyższy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać 
głos? Nie widzę. 
 
W związku z tym zamykam dyskusję i poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 
2012. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Przy jednym głosie wstrzymującym, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
f) projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2012 roku będącej podstawą obliczenia podatku 
rolnego na rok 2013 
 
Zastępca Skarbnika Gminy Maria Borucka, odczytała powyższy projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Antoni 
Dulęba, Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt, 4 osoby za, 2 osoby wstrzymały się. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
również pozytywna opinia. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
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Radny Antoni Dulęba, wydaje mi się, że zbyt duża jest to podwyższka podatku 
pomimo obniżenia średniej ceny żyta, wynosi to w porównaniu do roku ubiegłego  
43 %, a w porównaniu do roku 2011 85 %. Takich podwyżek to się praktycznie nigdy 
nie słyszy jak tu było 2 % podwyższki dla mieszkańców za mieszkania, to już była 
alarm, że, po co tak dużo, że to nie może być bez. Jak troszkę się w rolnictwie 
polepszyło, to już trzeba zabrać szybciutko. Zabrała unia 10 %, zabrało nasze 
państwo 10 %, mówię o dopłatach i o wartości kursu euro również względem roku 
2012, a parytet dochodów, bo dzwoniłem do analizy ministerstwa gospodarki, to 
wynosi 15 tys. 331 zł miasto, 8 tys. 871 zł wieś, wiadomo, że i w tym społeczeństwie 
są ludzie bogaci, bo również już na wsi są ludzie, którzy naprawdę dobrze 
finansowo stoją, ale na ogół społeczeństwa to się nie przekłada, wnioskuje, żeby Pan 
Burmistrz przeanalizował, jak jest możliwe i obniżył o jakąś kwotę, bo jest to 
naprawdę duża zwyżka względem roku ubiegłego, czy 2011.       
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać 
głos? Nie widzę. 
 
W związku z tym zamykam dyskusję i poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie 
projekt uchwały:  
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku 
będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013 ? 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 2 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymującej 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
b) projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 
 
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Marek Błażejewski, odczytał 
powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, prosiłbym Państwa o małą 
zmianę „ wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich”, aby 
wykreślić „Miasta i Gminy”. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy 
Zdzisław Burnat, komisja na swoim posiedzeniu w dniu 22 listopada pozytywnie 
zaopiniowała prezentowany projekt uchwały  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały.  
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Radny Antoni Dulęba, wydaje mi się, że uchwała jest dobrą w tym kierunku, ale za 
mało, jednak powinien być też monitoring, bo wszędzie mogą się zdarzyć potwory 
tak jak to było w Gdańsku czy Wrocławiu, które dziećmi poniewierają i nie trzeba 
tutaj monitoringu z nagłośnieniem, ale nie szkodziłoby jakby byłby monitoring w 
przyszłości w salach, żeby ta osoba, która kiedyś kontroluje mogła odtworzyć, że nic 
złego się nie działo, bo takie dzieciątko nic nie powie, a dobre słowa dyrektora będą 
wciąż, żeby się utrzymać w tej placówce. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamykam dyskusję i poddaję 
Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu 
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały?, proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Przy jednym głosie wstrzymującym, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
c) Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej 

Ząbkowic Śląskich 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, odczytała uzasadnienie do powyższego projektu 
uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Prosiłabym, aby wprowadzić autopoprawkę w § 14 ust. 3, mamy „Publiczne 
Gimnazjum” prosiłabym o skreślenie słowa „publiczne” i dopisanie po słowie 
„gimnazjum” – „z oddziałami przysposabiającymi do pracy”. 
 
Ten § 14 ust. 3 jest kluczowy z tego względu, że w nowym roku szkolnym nastąpiła 
dysproporcja. Była sugestia i ze strony Dyrektorów i ze strony młodzieży, aby 
zachować ten parytet w każdym roku szkolnym w każdej szkole, która została 
wymieniona, stąd ta zmiana. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy 
Zdzisław Burnat, komisja na swoim posiedzeniu również ten projekt uchwały 
również zaopiniowała pozytywnie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały.  
 
Radny Franciszek Gawęda, mam taką wątpliwość, którą chciałbym abyśmy rozwiali 
bądź potwierdzili. Jak sięgam pamięcią myśmy już powoływali Młodzieżową Radę 
Miejską Ząbkowic Śląskich, a uchwała brzmi „w sprawie powołania Młodzieżowej 
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Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich” czy to jest zgodne z dotychczasowymi 
podejmowanymi przez nas uchwałami w sprawie młodzieżowej rady miejskiej? Czy 
też ta uchwała dotyczy wyłącznie nadania statutu tej radzie? 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, po konsultacji, uchwała, która była powoływana 
poprzednio a ona była 31 stycznia 2011 roku, dyrektorzy wnieśli o poszczególne 
uwagi do tej uchwały i w związku z tym, aby był tekst jednolity, bo też taka sugestia 
była, uchwała ta utrzymała tytuł, który miała poprzednio. W związku z tym taka 
propozycja jest i taką propozycję Państwu przedkładam. Tam niektóre paragrafy 
uległy wykreśleniu, skrócony został tryb odwołania i w związku z tym zachowano 
tytuł, jako obowiązywał pierwotnie, ponieważ ta Rada została powołana w 
określonym czasie. 
 
Radny Franciszek Gawęda, ad vocem, ponieważ dalej mam wątpliwości, bo jeżeli 
my w tej chwili powołujemy Młodzieżową Radę, to w takim wypadku ta, która 
działała od stycznia ubiegłego roku jak gdyby, może powiem tak górnolotnie, bo nie 
miałem okazji uczestniczyć w tych posiedzeniach, to wszystkie podejmowane przez 
nich decyzje byłyby z mocy prawa nieważne do dzisiaj, bo dzisiaj powołujemy po 
prostu tamta była nieważna a ta jest ważna. Nie wiem, czy nie wartałoby zmienić po 
prostu tytuł tej uchwały „w sprawie zmian …” 
 
Radca Prawny UM Kamila Rutkowska- Krehut, nie jest tak, że ta Rada 
Młodzieżowa, która istniała do teraz i wszystkie jej decyzje są nieważne, ponieważ 
tutaj jest kontynuacja, nie wiem czy Pani Burmistrz mówiła jest dużo zmian, 
powstały jakieś niedociągnięcia w tej poprzedniej uchwale, to w praktyce najczęściej 
wychodzi i dlatego została sporządzona nowa uchwała, jest tutaj zmianka, że traci 
moc uchwała poprzednia, ale to nie znaczy, że ona jest nieważna, zachowana jest 
ciągłość istnienia Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, dziękuję, czy jeszcze ktoś 
chciałby zabrać głos? Nie widzę. 
 
W związku z tym zamykam dyskusje i poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic 
Śląskich 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały 
wraz z naniesioną poprawką?, proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Przy jednym głosie wstrzymującym, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 
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d) 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 o wolontariacie na rok 2013; 

 
  
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Marek Błażejewski, zanim 
przejdę do przedłożenia projektu uchwały rady miejskiej w powyższej sprawie 
chciałbym, wnoszę autopoprawki, w § 6 ust. 2, aby uwzględnić poprawkę błąd w 
druku „w 2013 roku” i w § 12 postanowienia końcowe, dodany został zapis w ust. 2 
„Burmistrz w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku przedłoży Radzie Miejskiej 
Ząbkowi Śląskich sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni”.  
 
W związku z tym odczytał powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy 
Zdzisław. Burnat, komisja po uwzględnieniu tych autopoprawek pozytywnie 
zaopiniowała prezentowany projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. Kto chciałby zabrać głos? Nie widzę. 
 
W związku z tym zamykam dyskusję i poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie 
projekt uchwały 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 o 
wolontariacie na rok 2013. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
e) Projekt uchwały uchylającą uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów; 
 
Radna Danuta Tkaczonek, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Poza formalnym uzasadnieniem chciałabym dodać, iż zgodnie z ogólnie znanym 
przysłowiem „pies jest przyjacielem człowieka” i nie powinno się uchwalać opłat od 
posiadania przyjaciela i chciałam nawiązać do słów Pani Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej faktem jest, że każdy grosz liczy się dla budżetu gminy, ale uchwalając 
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każdego rodzaju podatki i daniny publiczne należy mieć na względzie różne sytuację 
różny poziom posiadania materialnego naszych mieszkańców i w obecnym stanie 
prawnym wszystkie obowiązki spadły w tej chwili na właścicieli psów typu opieka 
weterynaryjno-sanitarna, więc szczepienia psów są po stronie obowiązków 
właścicieli, więc te wpłaty, które wpływają w tej chwili od mieszkańców a jest to w 
liczbie 43 wynika z kwoty, która wpłynęła do gminy jest to kwota 3019 złoty, więc 
uważam za sprawiedliwe takie podejście gdyż z tego ewidentnie wynika, że nie 
wszyscy płacą ten podatek nie ma rejestru pełnego i to jest problem, nad którym 
należy się pochylić i rozwiązać go kompleksowo stąd jeszcze raz proszę i 
przekładam, aby Rada Miejska uchyliła uchwałę dotyczącą opłatę od posiadania 
psów. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
na posiedzeniu w dniu 22 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu negatywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radna Anna Józefowicz, Panie Przewodniczący, Pani Radna Danuto Pani zawsze 
podkreśla w wielu przypadkach, że każdy grosz się liczy za tem ja podtrzymuję 
swoje stanowisko. 
 
Radny Franciszek Gawęda, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Pani Skarbnik 
podała nam kwotę, o którą w tej chwili chodzi to jest kwota 3300 bodajże około takie 
wykonanie oszczędzać Pani Radna Józefowicz powinniśmy w całkiem innych 
tematach ja nie chce mówić, kto i z jakiego powodu otrzymuje 10, 12, 13, 15, 20, 33 
tysiące złotych i jest to raczej dla jednostek związanych z jakąkolwiek jednostek 
związaną z odpowiedzialnością w naszym mieście 3300 zł nie uratuje w żadnej 
mierze budżetu a przy argumentacji Pani Radnej Tkaczonek mówiącej o tym, że 
wszelkie zobowiązania utrzymania tego psa w tej chwili spadły na jego właściciela, 
bo jeszcze nie tak dawno jakieś szczepienia były obligatoryjne i płaciło za to państwo 
w związku z powyższym wystarczającą daninę już płacą Ci, którzy posiadają psy i 
ten maleńki geścik w działalności naszej rady od dwóch lat w kierunku 
mieszkańców byłby, chociaż dobrym sygnałem, że nawet nie patrzymy na te 3300 zł, 
ponieważ wiemy, że to wielokrotnie nam się zwróci poprzez tego, że ludzie będą 
mogli posiadać te zwierzęta będą się mogli Oni nimi opiekować a nie wyrzucać w 
lasach wyrzucać w miejscowościach wiejskich przede wszystkim są podrzucane te 
psy być może nawet ta opłata maleńka, bo maleńka, ale spowoduje, że te życie 
pieskie życie się polepszy. Dziękuję bardzo. 
 
Radny Stanisław Susz, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to jest taki dosyć 
kuriozalny problem obserwując Ząbkowice to można by było powiedzieć, że 
Ząbkowice psami stoi, jeżeli się od 46 psów pobiera opłatę to jest to jakieś wielkie 
nieporozumienie dla mnie, bo można by było na każdej ulicy w Ząbkowicach taką 
ilość psów zlokalizować ja myślę, że my powinniśmy pójść w drugim jak gdyby 
kierunku to nie jest sprawa oszczędności, bo tutaj powiedzmy uważam, że pieniądze 
są sprawą drugorzędną ważniejsze jest tutaj sprawa edukacji społeczeństwa  i myślę, 
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że jeżeli już mówimy tutaj o pieniądzach to te pieniądze, jeżeli one są pobierane od 
ludzi  Za posiadanie przyjaciół a tutaj wskazanie psów powinny iść w kierunku 
właśnie w kierunku edukacyjnym tak się składa, że bardzo często przechodzę przez 
Rynek Ząbkowicki rano idąc do pracy i stwierdzam, że w określonych miejscach 
codziennie znajdują się psie odchody ja rozumiem, że jeżeli ktoś posiada przyjaciela 
to pozwala mu robić sobie pod nogi, bo na tym polega akurat odpowiedzialność za 
posiadania przyjaciela mnie na takiego przyjaciela nie stać i chciałbym ewentualnie 
wskazać inną drogę żebyśmy spróbowali zlokalizować ilość i właściwie 
zinwentaryzować ilość psów i zmusić tych wszystkich posiadaczy przyjaciół tu 
wskazując na psy, aby Ci ludzie posiadając psy stali Się za nich w pełni 
odpowiedzialni, czyli sprzątali po swoich przyjaciołach a myślę, że tutaj w stronę 
Gminy wniosek konkretny, aby Gmina zapewniła odpowiednie środki pobierając 
odpłaty od posiadaczy psów żeby te środki przeznaczyła właśnie na zapewnienie 
torebek, łopatek, koszy żeby te psie odchody tam się znajdowały ja rozumiem, że 
można odpowiedzialność za takie właśnie działania przerzucić i możemy odbijać 
sobie tą piłeczkę jak w ping-pong, ale warto by było właśnie się zająć tym 
problemem i spróbować wspólnie edukować społeczeństwo, że posiadanie 
przyjaciela to nie tylko przyjemność wskazywać palcem Gminie, że tak Wy 
zabieracie pieniądze, więc wy ten problem rozwiążcie ale myślę właśnie, że trzeba by 
było również obok tej przyjemności ludzi nauczyć obowiązku, że po przyjaciołach 
się sprząta. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, Wysoka Rado, Szanowni Państwo 
po ostatniej debacie dotyczącej kwestii psów, porządków mieliśmy tutaj na tej sesji 
już ten temat poleciłem pracownikom i rozpoczęliśmy i mamy już to rozeznanie 
dotyczące pojemników, dotyczące worków, łopatek itd. I ten temat będzie 
zrealizowany po ostatniej debacie wydział odpowiedni zajął się tą sprawą i w 
niedługim czasie w roku już 2013 ujrzycie państwo ten wniosek, który złożyliście na 
jednej z poprzednich sesji, na który rozmawialiśmy w tym temacie. 
 
Radny Zdzisław Burnat, Proszę Państwa jak widać jest to temat bardziej złożony niż 
przypuszczalibyśmy rozpoczynając czytanie projektu tej uchwały prezentowanej 
przez koleżankę Radną Danutę Tkaczonek, bo wiem uważam, że powinniśmy 
kompleksowo spróbować przynajmniej rozwiązać problem na terenie naszej Gminy 
kompleksowo to jest po pierwsze to, o czym wspominał Radny Stanisław Susz 
zaprowadzić rejestr, bo my tego rejestru nie mamy, jeżeli mielibyśmy rejestr 
moglibyśmy egzekwować te opłaty w tej chwili można powiedzieć żerujemy na 
postawie obywatelskiej ci, którzy się poczuwają w obowiązku płacą ten podatek ci, 
którzy się nie poczuwają to jest podobnie jak z abonamentem za telewizje i RTV 
prawda To jest jedna sprawa druga sprawa, jeżeli już to powinniśmy również zadbać 
o to, aby te wszystkie psy nie stanowiły zagrożenia przynajmniej tego sanitarno-
epidemiologicznego a więc miały obowiązkowe szczepienia, bo w tej chwili nie 
mając rejestru nie wiedząc, kto jest posiadaczem właścicielem psów nie jesteśmy 
nawet w stanie tego sprawdzić już nie mówiąc o wyegzekwowaniu no, więc 
uważam, że dobrym zwyczajem było w tej Gminie, że w momencie, kiedy 
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popieraliśmy te opłaty była ewidencja to również Gmina pokrywała koszty 
szczepienia wtedy była pewność, że te psy są zaszczepione w tej chwili nikt nie ma 
takiej pewności a w związku z Poszerzającą się biedą również i w naszej Gminie 
możemy zaobserwować coraz częstsze przypadki porzucania psów te psy są 
porzucane również przez osoby przyjezdne często obserwujemy to na parkingu w 
Szklarach na parkingach leśnych te psy się bezpańsko wałęsają szukając sobie 
schronienia poza tym nie mamy zabezpieczonych środków na prawidłową opiekę w 
momencie wyłapania psów, bo na to też potrzeba dużych pieniędzy chcąc je 
umieścić w schroniskach. Schroniska są drogie korzystamy ze schroniska w 
Dzierżoniowie i tam bodajże koszt umieszczenia jednego psa wynosi 1800 zł, więc to 
są duże pieniądze i dlatego mówiąc o tym temacie ja uważam, że faktycznie ta 
opłata, o której dzisiaj rozmawiamy w niczym tematu nie załatwia a w jakiś sposób 
porządkuje tylko obecny stan a więc likwidujemy fikcje, której nie jesteśmy w stanie 
egzekwować wszystkie uchwały, które są podejmowane powinny być uchwałami 
realnymi a więc takimi, które Gmina może wyegzekwować w tym przypadku nie 
jest w stanie wyegzekwować, bo nie ma rejestru nie ma możliwości sprawdzenia psy 
nie są czopowane często nawet, jeżeli straż złapie takiego pieska to nie jest w stanie 
ustalić, kto jest właścicielem tego pieska w związku z tym proponuje, ponieważ ta 
kwota nie ratuje w żaden sposób budżetu oczywiście każda kwota w budżecie jest 
mile widziana, ale tutaj tak jak mówię jest to opłata tylko i wyłącznie od postawy 
obywatelskiej ktoś, kto się poczuwa do tego obowiązku wnosi tą opłatę reszta tych 
opłat nie wnosi wszyscy dobrze wiemy, że tych psów jest przynajmniej 100 razy 
więcej no może 100 nie, ale przynajmniej 10 krotnie więcej niż są tutaj wykazywane 
w tych opłatach w związku z tym proponuję, aby Pan Burmistrz do tego programu, 
o którym wspomniał wcześniej wpisał taki pełen zakres normalizowania tych 
tematów myślę, że to w jakiś sposób uporządkuje i nie będzie nikogo wyróżniało nie 
będzie nikogo dyskryminowało wszyscy będą na jednakowych prawach również 
będą znali swoje obowiązki w związku z tym, że posiadają zwierze domowe, bo tu 
powinniśmy zwrócić uwagę, że to nie powinno dotyczyć tylko psów, ale również i 
kotów, więc kot też jest zwierzęciem domowym coraz częściej hodowanym, 
trzymanym w mieszkaniach może czasami nawet bardziej uciążliwym dla sąsiadów 
niż pies. Dziękuję 
 
Radna Danuta Tkaczonek, króciutko w temacie dziękuję moim przedmówcom, 
którzy wyrazili się w istotnych sprawach, co do właśnie problemu związanego z 
utrzymaniem psów pragnę też zwrócić uwagę na taką kwestię opłata od posiadania 
psa jest jeden problem a drugi to są wszystkie te sprawy, którzy wszyscy tu moi 
przedmówcy powiedzieli i to, że zostanie wprowadzone ja już wychodzę troszeczkę 
w przyszłość program, który będzie regulował wszystkie te kwestie nie oznacz, że 
osoby, które płacą tę daninę będą wykonywały te czynności i obowiązki, które będą 
opisane w tym regulaminie czy jakimś innym dokumencie, który będzie mówił o 
obowiązkach tych właścicieli, dlatego tak jak powiedział Radny Zdzisław Burnat 
uchwała ma charakter również porządkujący żeby realne prawo, które stanowimy 
było odzwierciedleniem rzeczywistości po prostu. 
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Radny Franciszek Gawęda, Panie Przewodniczący, tak Panu jak i Radnym 
poprzedniej kadencji chciałbym przypomnieć a właściwie zaproponować cofnięcie 
się 3 4 lata temu, kiedy to złożyłem autorska uchwałę dotyczącą regulowania tych 
spraw, o których mówi tu Pan Radny Susz, Pan Radny Burnat, Pani Radna 
Tkaczonek, wszyscy wypowiadający się w tej sprawie będzie to duże ułatwienie dla 
Pana Burmistrza, ponieważ była to uchwała związana z tym, co powiedział w 
ostatnim zdaniu Radny Zdzisław, Burnat bo dotyczy zwierząt domowych należałoby 
się tylko cofnąć, ponieważ w ubiegłej kadencji niestety nie zyskała ona przychylności 
żadnej tam również znajdzie Pan propozycję opakowań, pojemników przede 
wszystkim duża inicjatywa związana z tym, co mówił Radny Stanisław Susz, czyli w 
sferze wychowawczej społeczeństwa to cała akcja, która była zaplanowana już nie 
pamiętam teraz tytułu łącznie z ogólno polską akcją, która wówczas krążyła po 
całym naszym kraju niestety nie zyskała ona aprobaty w ubiegłej kadencji być może 
w tej kadencji ona znajdzie swoją realizację, bo wydaje mi się, że około 90 % zawiera 
ona wszystko to, co mówiliśmy w sprawie psów a dzisiejsza uchwała jest zgodna z 
tym, co powinniśmy uczynić bez żadnych większych dyskusji na temat 3300 zł. 
Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję bardzo czy jeszcze 
ktoś chciałby zabrać głos. Nie widzę w związku z tym zamykam dyskusję i podaję 
Wysokiej Radzie pod głosowanie: uchwałę uchylającą w sprawie opłaty od 
posiadania psów. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 3 głosów za, 14 głosów przeciw, 2 głosów wstrzymujących 
 
Przy dwóch głosach wstrzymujących stwierdzam, że Wysoka Rada nie przyjęła 
zaprezentowanego projektu uchwały. 
 
 
g) h) i) j) k) l) m) n) o) 
 
Inspektor Danuta Wyskwarska, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 
Państwo przedstawiam projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości w tym pakiecie uchwał macie państwo 5 uchwał w sprawie zmian w 
planach odnowy miejscowości wsi i 4 uchwały zatwierdzenia planów odnowy 
miejscowości, ponieważ te miejscowości nie miały do tej pory planów odnowy 
zebrania wiejskie przyjęły takie plany stąd propozycja podjęcia uchwał w sprawie 
zatwierdzenia, jeżeli chodzi o zmiany w planach odnowy miejscowości dotyczy to 
przede wszystkim zadań, które zostały zaplanowane w tych planach, ponieważ 
istnieje możliwość ubiegania się o środki z programu rozwoju obszarów wiejskich na 
takie działania jak budowa placów zabaw na terenach wiejskich stąd wystąpiliśmy z 
inicjatywą, aby społeczeństwa wiejskie przygotowały plany odnowy właśnie z takim 



14 

 

zadaniem i te plany odnowy zmiany w tych planach dotyczą przede wszystkim 
wpisania tego zadania budowa placu zabaw żebyśmy mogli ubiegać się o środki na 
budowę placu zabaw w tych miejscowościach. Zmiany w planach dotyczą 
miejscowości: Jaworek, Pawłowice, Tarnów, Olbrachcice i Sulisławice natomiast 
zatwierdzenia nowych planów dotyczy miejscowości: Szklary, Szklary Huta, 
Kluczowa i Grochowiska. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu rozpatrzyła wszystkie projekty uchwał i 
pozytywnie zaopiniowała. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję bardzo otwieram 
dyskusję nad zaprezentowanymi projektami uchwał. 
 
 Nie widzę w związku z tym zamykam dyskusję i poddaję Wysokiej Radzie pod 
głosowanie projekty uchwał:  
 
 
g) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
Miejscowości Jaworek  
projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jaworek? proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
Miejscowości Pawłowice 
projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłowice? proszę 
o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
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i) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
Miejscowości Tarnów 
projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Tarnów? proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
j) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
Miejscowości Olbrachcice Wielkie 
projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Olbrachcice 
Wielkie? proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
k) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
Miejscowości Sulisławice 
projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały 
w Planie Odnowy Miejscowości Sulisławice? proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
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l) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szklary 
projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szklary? proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
m) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Szklary Huta 
projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szklary Huta? proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
n) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Kluczowa 
projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kluczowa? proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
o) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Grochowiska 
projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu 
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Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grochowiska? proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Przechodzimy do rozpatrzenia 
projektów uchwał związanych z Gospodarką odpadami komunalnymi. 
 
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, Panie przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Zebrani goście, 
pozwoliłem sobie przygotować krótką prezentację dotyczącą głównych założeń do 
ustawy utrzymanie czystości porządków w Gminach tak się jakoś składa, że od 
dłuższego czasu interesuje się tą tematyką i przez cały czas wprowadzania, 
uchwalania tej ustawy obserwowałem wzmagania samorządu, parlamentarzystów, 
lokalnej społeczności no i pokrótce przedstawię najważniejsze aspekty tej ustawy. 
Zanim uruchomimy prezentację powiem tak wywóz śmieci i utylizacja odpadów to 
kwestia wielkiej wagi dla naszego środowiska i zdrowia a także i finansów nasze 
społeczeństwo również te Ząbkowickie radzi sobie ze śmieciami w rozmaity sposób 
niestety wiele z nas pragnie zaoszczędzić na wywozie śmieci no i robie to 
samodzielnie w miejscach niekoniecznie do tego przeznaczonych komisja, której 
przewodniczę miała okazję zapoznać się z tym problemem podczas naszych kilku 
wyjazdowych posiedzeń komisji oglądaliśmy te dzikie wysypiska, które są na terenie 
naszej Gminy.  
 
Przedstawiona i omówiona prezentacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Radny Franciszek Gawęda, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni proponuję 
składam formalny wniosek o to, aby bez czytania te uchwały od p do u przekazać do 
rozpatrzenia przez wszystkie Komisje Rady Miejskiej gdyż, jeżeli ktokolwiek 
przeczytał tę uchwałę to niewątpliwie dopatrzył się w niej niezliczoną ilość 
nieścisłości, nieprecyzyjności dodatkowo jeszcze to, co powiedział Pan 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego jeszcze 
bardziej bynajmniej we mnie zwielokrotniły moje wątpliwości stąd też czas nas 
Proszę Państwa nie goni uchwała jest niezwykle istotna dla wielu mieszkańców 
naszego miasta i Gminy. Dajmy sobie czas 2-3 miesiące, aby komisje poszczególne 
wyraziły swoje opinię Proszę Państwa w każdym paragrafie można znaleźć 
niezliczoną ilości wątpliwości, która później odbije się na nas oczywiście Państwo 
zrobicie to, co powinniście zrobić, ale w każdym razie przestrzegam, że nie jest to 
uchwała na dzień dzisiejszy dobra a w ślad za nim te ustawy około tej 
najważniejszej, dlatego też nie ma pośpiechu nie zróbmy błędu kolejnego zresztą i 
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dajmy sobie czas, aby każda Komisja każdy bezmałoradny mógł przeanalizować 
nawet konsultować się swoimi wyborcami i podjąć decyzję zgodnie z ich 
oczekiwaniami i ze swoją wiedzą i ze swoją dobrą wolą chyba Przesadziłem. 
Dziękuję bardzo.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję bardzo ja chciałbym 
poinformować Wysoką Radę, że połączone Komisje Komisja Rozwoju 
Gospodarczego i budżetu, Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego jak 
i również Komisja Zdrowia odbyły takie wspólne posiedzenie debatowały te Komisje 
nad tymi projektami uchwał i w większości z Pań i Panów Radnych jesteście 
członkami tych Komisji i każdy Radny również otrzymał te uchwały, z którymi mógł 
się zapoznać. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos odnośnie tego wniosku? Bo 
chciałbym go przegłosować, ale tylko z tego wniosku Pana Radnego. Pan Kierownik 
Jankowski. 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, Panie przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado trzeba 
wiedzieć o jednym fakcie, który zaistniał przy opracowaniu tych uchwał na 6 uchwał 
w 5 uchwałach nie ma dowolności jest decyzja czy zbieramy od sklepikarzy i 
przedsiębiorców odpady czy nie zbieramy tu nie ma dyskusji, bo decyzja była ta a 
nie inna następnie najbardziej znaczącą i rozbudowaną jest regulamin utrzymania 
czystości w Gminie on początkowo myśmy też tak podeszli entuzjastycznie chcąc 
ażeby wszystko w jednym dokumencie było okazuje się, że już jest 40 orzeczeń w 
tym temacie pierwsza rzecz, która narzuca to nie może się powtórzyć zapis 
ustawowy w regulaminie czy to jest takt wyższego rzędu on reguluje on nakazuje w 
pewnych punktach żeby Gmina się ustosunkowała w regulaminie zrobiliśmy to 
ustosunkowaliśmy jak to widzimy także jestem zdziwiony, że takie określenie ma 
dużo wad prawnych ta uchwała przeszła bardzo skrupulatną ocenę prawną i tak jak 
mówiłem z trzydziestu paru stron zostało dziewięć i staraliśmy się żeby uzyskało 
wszelkie możliwe opinię pracował nad tym zespół ludzi nie tylko jedna osoba 
później prawnie rozstrzygali te prace naprawdę trwają długo tak licząc tym tematem 
zajmujemy się od kwietnia, od kiedy Pan Burmistrz powołał zarządzenie specjalną 
komisję i cały czas siedzimy i Też byli specjalni ludzie zatrudniani żeby nam pomóc i 
ostatnim takim akcentem to wczoraj odbyło się takie szkolenie tego zespołu 
wdrążającego cały dzień tu byliśmy z firma fachową, która nas w te tematy bardzo 
solidnie wprowadzała i pomagała przy tych sprawach  
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, przepraszam bardzo nie powiedziałem podczas prezentacji chciałem 
poinformować kolegę Radnego, że nie możemy sobie dać 2-3 miesięcy albowiem 
ustawodawca dał nam obowiązek wprowadzenia tych uchwał do końca tego roku to 
jest myślę bardzo istotna rzecz nie możemy sobie pozwolić na opóźnienie w 
przeciwnym przypadku Wojewoda będzie musiał nas wezwać do uchwalenia. 
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Radny Franciszek Gawęda, nie będę się wdawał w polemikę z Panem Jankowskim, 
bo po pierwsze nie mówiłem o żadnych wadach prawnych nie wiem skąd się to 
Panu wzięło no, ale trudno natomiast ja Państwu tylko podam jeden taki maleńki 
szczególik, jeżeli Pan Przewodniczący powie § 4 pkt. 2 Odpady komunalne należy 
gromadzić jedynie w zamykanych i szczelnych wyłącznie do tego celu 
przeznaczonych pojemnikach lub kontenerach itd., Co to znaczy szczelne jak my w 
99, 9% mamy pojemniki nieszczelne i kto za to będzie odpowiadał? Czyli będziemy 
zmieniać cały tabor na pojemniki szczelne? No i takich jest w każdym zdaniu Panie 
Kierowniku, dlatego ja o takich rzeczach mówiłem nie mówiłem o żadnych wadach 
prawnych mówiłem tylko i wyłącznie o tym, aby to uszczegółowić jest tylko jedna 
taka perełka. Dziękuję bardzo. 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, ja tylko odpowiem na to jedno tylko pytanie należy szeroko rozumieć to 
pojęcie to znaczy zamykanych pokrywą i nawet, jeżeli worki są foliowe używane na 
pałąkach to muszą być zaopatrzone w pokrywę, która będzie szczelnie przylegała to 
nie jest hermetyczne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dobrze, Panie Radny 
podtrzymuje Pan swój wniosek? W związku z tym poddaje wysokiej Radzie pod 
głosowanie wniosek Radnego Franciszka Gawędy, aby w tym momencie wycofać 
wszystkie projekty uchwał dotyczące Gospodarki Odpadami Komunalnymi, aby 
przekazać je ponownie do rozpatrzenia przez Komisję.  
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za wnioskiem Radnego Franciszka Gawędy? Proszę 
o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 1 głos za, 16 głosów przeciw, 3 głosów wstrzymujących 
 
Przy trzech głosach wstrzymujących, stwierdzam, że Wysoka Rada nie przyjęła 
wniosku.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik Przechodzimy do realizacji 
porządków obrad bardzo proszę o zaprezentowanie projektu uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
 
q) Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na 
terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, Panie Przewodniczący jak można to chciałem na wstępie podziękować 
Panu Radnemu za tak fachowe przedstawienie zagadnienia nie ukrywam, że 
wyręczył mnie w dużej mierze chyba bym tak nie potrafił szczegółowo i interesująco 
ułożyć to a to są bardzo ciekawe i interesujące rzeczy przechodząc, ale do sedna 
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sprawy. Projekt uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Ząbkowice Śląskie. Uchwała Proszę Państwa odejmuje takich 7 rozdziałów. 
 
Następnie Pan Wojciech Jankowski odczytał powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
22 na posiedzeniu połączonych Komisji Zdrowia, Przestrzegania Prawa i Komisji 
Gospodarczej rozpatrywaliśmy wszystkie te projekty, które dzisiaj będą omawiane 
projekty te otrzymały pozytywną opinię. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję bardzo otwieram 
dyskusję nad zaprezentowanym projektem uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.  
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, Przepraszam, bo zapomniałem powinienem na początku wprowadzić 
autopoprawkę w załączniku nr 1 tej uchwały, bo świadczeniu w pracy błąd pisze, że 
zgodnie z §15 niemniej jednak po tej właśnie regulacji tego regulaminu winno być w 
§ 11 ustęp 1 
 
Radna Danuta Tkaczonek, Panie i Panowie Radni, Panie Przewodniczący w okresie 
od ostatnich posiedzeń Komisji wpłynęło do mnie uwagi i propozycje mieszkańców 
Miasta i Gminy dotyczące regulaminu, nad którym teraz debatujemy jak również 
zapoznałam się wnikliwiej osobiście i też mam wnioski od siebie związku z tym 
chciałam przedstawić już formalnie, które tutaj proponuje wnieść do regulaminu i 
Panie Przewodniczący chciałabym Panu dać tą kopię i zaproponować taką formę, że 
przedstawiam wniosek i od razu przegłosowywać, ponieważ jest około 20 tych 
wniosków. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, miałbym propozycję następującą, 
jeżeli są te wnioski prosiłbym żeby ona nie były sprzeczne z ustawą lub 
rozporządzeniami gdzie później może być spowodować to, że cały regulamin ja nie 
twierdzę oczywiście, że wnioski nie mają być głosowane, ale jeżeli można by było 
zrobić przerwę w tym temacie żeby skonsultować to pod względem prawnym to 
proponowałbym takie rozwiązanie, ponieważ nie chciałbym żeby wnioski, które 
ewentualnie Rada przyjmie lub nie do regulaminu spowodowały, że cały regulamin 
może być później przez nadzór prawny wojewody unieważniony 
 
Radna Danuta Tkaczonek, są to uwagi kosmetyczne Panie Burmistrzu myślę, że na 
bieżąco Pani Radczyni ewentualnie jak jakieś zastrzeżenie będzie poradzi sobie jak 
zaistnieje potrzeba to zrobimy przerwę po prostu, aby przejść z marszu do tego.  
 
Wywiązała się krótka dyskusja. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, mam taką propozycje, 
ponieważ Pan Burmistrz w tym momencie powiedział, że jednak długo pracowali 
nad tymi rzeczami i trudno im teraz w tym momencie się odejść myślę, że ogłosimy 
przerwę, aby Państwo mogło zapoznać się i ustosunkować do nich czy one nie 
kolidują z ustawą czy możemy taka kosmetykę wprowadzić czy nie.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, rozumie, więc dostosuję się po prostu pragnę wyrazić w 
takim razie no przykro było, że Pan Wiceprzewodniczący Radny Susz zamknął 
dyskusję podczas trzech komisji, które debatowały nad tym regulaminem, bo 
stwierdził, że nie ma, nad czym debatować, bo rolą Rady jest wprowadzić uchwały, 
ale mając na względzie wszystkie możliwe sposoby do wprowadzenia regulaminu, 
regulamin, co do zasady jest zbiorem pewnych zasad, które mają obowiązywać 
zarówno Gminę i mieszkańców i tych, którzy wytwarzają śmieci, więc jeżeli Rada 
wyrazi zgodę to bardzo proszę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, przekazałem te Pani wnioski 
Pani Radczyni i osobom odpowiedzialnych za to. Ogłaszam przerwę. 
 
Po przerwie 
 
Radna Danuta Tkaczonek, wracam do wniosku, chciałam przedłożyć dwa kolejne 
wnioski § 9 ust. 2 pkt. 11, proponuję, aby rozdzielić zapis o lekarstwach i 
chemikaliach i nadać: 

 Pkt. 11 brzmienie: „przeterminowane leki należy przekazywać do aptek 
uczestniczących w ich zbiórce lub należy gromadzić na terenie nieruchomości i 
przekazywać zgodnie z ogłoszonym harmonogramem wywozu przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady” 

Pkt. 12 „chemikalia z gospodarstw należy gromadzić na terenie nieruchomości i 
przekazywać zgodnie z ogłoszonym harmonogramem wywozu przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, te poprawki, które zgłosiła Pani 
Radna mogą być po prostu zaakceptowane. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, te dwa punkty zostały rozdzielone m. in. na wniosek i 
uwagi mieszkańców, którzy wnieśli uwagę, że można lekarstwa zostawiać w 
aptekach, które będą brały udział w zbiórce tych starych lekarstw. Nie jest to 
stwierdzenie, że tylko i wyłącznie, tam być może się nadarzy taka sytuacja i 
okoliczność, że taki łatwiejszy dostęp do oddawania tych przeterminowanych leków. 
 
Radna Anna Józefowicz, czy my w ogóle wiemy, że apteki zbierają takie leki. Z 
doświadczenia wiem, że leków nie przyjmują żadnych, nawet tych, które są 
nieprzeterminowane, nie przyjmują. 
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Radna Danuta Tkaczonek, dlatego tu jest zapis: „apteki, które uczestniczą w 
zbiórce” nie ma wskazania i nakazu, ze apteka ma to robić, tylko te, które się być 
może od siebie zgodzą. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, mam pytanie, Pani Radna 
zgłosiła dwie autopoprawki, czy ktoś ma z Pań i Panów Radnych jeszcze jakieś 
pytania odnośnie autopoprawek? 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, w pkt., 11 jeżeli byłaby taka możliwość po 
„przeterminowane leki (należy) zmienić na (może). 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zgoda. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, myślę, że również 
ustawodawca prawdopodobnie lub przepisy wykonawcze, które wejdą 
prawdopodobnie rozwiążą ten problem, bo ktoś chyba dostrzeże ten problem, a 
jeżeli nie to warto by go przekazać dalej, że są takie uwagi i myślę, że instytucje czy 
apteki będą również zobligowane do wykonywania tego. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, Panie Wiceprzewodniczący, uważam, że w życiu należy 
robić wszystko prosto, ale tak prosto jak to jest tylko możliwe, a nie bardziej, taki 
zapis na pewno pomoże nam w kontaktach z mieszkańcami. 
 
Radny Marek Ciapka, ja generalnie byłbym daleki dopisywania do uchwały rady 
miejskiej, jako organu stanowiącego samorządu gminnego dopisywania jakikolwiek 
podmiotów innych nie współzależnych w dużej części podległe pod ten samorząd. 
Natomiast, jeżeli już to musimy wziąć pod uwagę jeden fakt, że to nie tylko apteki 
zbierają, są uprawnione do zbierania jakichkolwiek rzeczy, bo i dokonują to szpitale i 
odpowiednie instytucje, które posiadają umocowanie Ministra Zdrowia do tego i 
może tutaj, jeżeli już idziemy w tym kierunku, to na zasadzie kompromisu zawrzeć 
podmioty uprawnione, upoważnione do zbierania, magazynowania powyższych 
rzeczy. Natomiast ja generalnie jestem przeciwny jakimkolwiek zapisom, które 
wykraczają poza zadania gminy, bo to gmina ma zorganizować zbieranie i samo 
dopisywanie słowa „aptek” czy jakichkolwiek innych podmiotów nie zmieni nic, że i 
tak będzie to zadanie gminy, a kto będzie chciał to i tak sobie zaniesie do pana X, czy 
do apteki. 
 
Radny Zdzisław Burnat, proponowałbym żebyśmy jednak poważnie rozważyli 
propozycje Pani Danuty odnośnie tego popiołu. To jest naprawdę szeroki problem w 
mieście, a ja już niejednokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, że panowie, którzy 
odbierają odpady komunalne otwierając pokrywę pojemnika, stwierdzając, że jest na 
wierzchu popiół pozostawiali ten pojemnik nieopróżniony i jechali dalej. W związku 
z tym, że ten problem chyba dotyczy 70 % gospodarstw w naszym mieście i gminie, 
bo niestety w większości są mieszkania ogrzewane węglem. Ten problem istnieje i 
nie możemy uznać, że go nie ma i niech mieszkańcy sobie radzą, albo udawajmy 
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wszyscy, że nie ma problemu, my odbiorcy śmieci i ci, którzy te śmieci będą 
przyjmować. Ten problem jest i on jest bardzo istotny w sezonie zimowym i 
uważam, że powinniśmy to normalizować i zapisać tutaj, wtedy wszyscy będą 
wiedzieli, o co chodzi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Pani Mecenas, może Pani się 
jeszcze raz odnieść do tego wniosku, chodzi o popiół. 
 
Radca Prawny UM Kamila Rutkowska- Krehut, nie da rady, bo art. 4 ust. 1 i 2 mówi 
wyraźnie, o jakich odpadach jest mowa, nie ma mowy o Popielo. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Pani Mecenas, a jeśli w ustawie 
tutaj nie ma … 
 
Radca Prawny UM Kamila Rutkowska- Krehut, to my musimy się trzymać 
wyraźnie tego, co możemy. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, chcę zaproponować, żeby przegłosować te wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Wysoka Rado, w tym 
momencie zamykam dyskusję tutaj w kwestii tych dwóch wniosków Pani Radnej, 
które Pani Radna zgłosiła. 
 
W związku z tym poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie dwie poprawki, które 
zgłosiła Pani Radna Danuta Tkaczonek, aby wnieść te poprawki do projektu uchwały 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice 
Śląskie. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, wniosek dotyczy zmiany w § 9 ust. 2, aby dopisać pkt. 11 
i pkt. 12 o takim brzmieniu. 
 
Pkt. 11 przeterminowane leki można przekazywać do aptek uczestniczących w ich 
zbiórce lub należy gromadzić na terenie nieruchomości i przekazywać zgodnie z 
ogłoszonym harmonogramem wywozu przedsiębiorcy odbierającemu odpady 

Pkt. 12 chemikalia z gospodarstw należy gromadzić na terenie nieruchomości i 
przekazywać zgodnie z ogłoszonym harmonogramem wywozu przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z tym poddaję pod 
głosowanie poprawkę naniesioną przez Radną Danutę Tkaczonek, aby w § 9 uległ 
modyfikacji pkt. 11 i aby dopisać pkt. 12. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem takiej poprawki proszę o podniesienie 
ręki? 
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Głosowanie: 7 głosów za, 9 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące 
 
Stwierdzam, że wniosek nie przeszedł. 
 
Poprawki nie zostały przyjęte. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, drugi wniosek dotyczy paragrafu 13 ust. 2, aby dopisać 
pkt. 3, który brzmi: „w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie 
zwierzęcia bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel 
lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem” 
 
Radca Prawny UM Kamila Rutkowska- Krehut, ogólnie zwierzę. Mam tutaj 
wątpliwość, co do tego terminu „w miejscach mało uczęszczanych”. Nie do końca 
jestem przekonana, co do tego zapisu, bo jest mało konkretne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, mam pytanie do Pana 
Komendanta Straży Miejskiej, jak Pan może odnieść się do tej poprawki? 
 
Komendant Straży Miejskiej Ryszard Sobala, taki zapis mieliśmy w poprzednim 
regulaminie …zapis nieczytelny. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z tym poddaję 
również pod głosowanie poprawkę naniesioną przez Panią Radną Danutę 
Tkaczonek, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 2 głosy za, 16 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące. 
 
Stwierdzam, że poprawka również nie przeszła. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, Panie Burmistrzu proszę potraktować, jako interpelację 
moją dotyczącą problemu odbierania odpadów, jakim jest popiół. W jaki sposób 
gmina zamierza rozwiązać ten problem odbioru popiołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, kto jeszcze chciałby zabrać głos 
z Pań i Panów Radnych w kwestii projektu uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie? 
 
Radny Antoni Dulęba, ustawodawca dopuszcza wybór chyba od ilości odbierania 
zanieczyszczeń, także nie musi być to jeden, co tygodnia, tylko może być rzadziej, tu 
jest wpisane, że raz w tygodniu muszą być odbierane śmieci, to jest jedna taka 
uwaga. 
 
Druga uwaga, rozchodzi się o śnieg, w paragrafie 2, jedzie samochód i zwali śnieg na 
chodnik i mieszkam obok i muszę ten śnieg z chodnika wywozić niewiadomo gdzie, 
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a samochód zwalił go z jezdni. Do kogo to należy? Przyjdzie Komendant Straży i jest 
chodnik nieodśnieżony, bo jest śnieg. 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, jest to w zasadzie nierozwiązywalne z przyczyn formalno prawnych. U 
nas w mieście i jest to stosowane od kilku lat jak zaczynają się ponadnormatywne 
opady, to wtedy Pan Burmistrz ogłasza akcję i już nie jest to normalne utrzymanie i 
w pierwszej kolejności z tych wąskich uliczek, gdzie chodniki są metr lub mniejsze 
śnieg zostaje wywożony przez Gminę. Także uważam, że to jest robienie takiego 
problemu nad wyrost, którego nie można rozwiązać w sposób taki istotny, który by 
dał jednoznaczną odpowiedź.   
 
Radna Grażyna Sobór, uważam, że Pan radny Dulęba ma rację, bo ten problem tak 
samo dotyczy np. mojej ulicy i niestety mimo tego na szerszą skalę zakrojonej akcji w 
ogóle ten śnieg nie jest wywożony, a wręcz jest podsuwany pod posesje wyjazdowe 
mieszkańców, problem jest, co roku. Może w mieście to się akurat oczyszcza ten 
śnieg dla wizerunku miasta, ale niestety po tych bocznych ulicach raczej się tego nie 
pilnuje.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, dziękuje bardzo, zamykam 
dyskusje i poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
Proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 1 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
Przy dwóch głosach wstrzymujących, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
r) projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne; 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, proszę Państwa, dwa zdania uzasadnienia do tej uchwały, dotyczy to 
włączenia w system podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą typu: 
sklep, jakieś małe przedsiębiorstwo, szkoła, obiekt użyteczności publicznej, 
cmentarz. Oni są wytwórcami odpadów i powinny ponosić odpowiednie koszty, bo 
inaczej będzie tak jak do tej pory, będą głównymi podrzucającymi odpady do tych 
pozostałych mieszkańców, którzy płaca za usunięcie. 
 
Następnie Pan Wojciech Jankowski odczytał powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać 
głos? Nie widzę. 
 
W związku z tym zamykam dyskusję i poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
Proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Przy jednym głosie wstrzymującym, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
p) projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, jako gmina, podobnie jak 90% innych gmin, przyjęliśmy jedną metodę 
dla nieruchomości zamieszkałych tj. od osoby, a druga metoda jest ustalanie opłaty 
dla tych przedsiębiorców od pojemnika. Na dzień dzisiejszy wartości tych opłat 
miesięcznych przyjęliśmy na podstawie sprawozdań, które otrzymujemy od dwóch 
podmiotów, które obsługują nasz teren, czyli ZGK i ta druga firma, my jesteśmy 
wytwórcami w granicach ok. 9 tys. ton odpadów, to nam daje jakiś obraz, wiemy 
mniej więcej ile kosztuje tona odpadów, przyjmowaliśmy w granicach 263 zł netto za 
odpady komunalne, do tego doliczyliśmy pewne koszty, nieduże, bo w granicach 3% 
wdrażania systemu tj. zatrudnienia pracowników i kupienia odpowiednich 
programów i sprzętu komputerowego, bo niestety musi tu powstać mini firma w 
Urzędzie, która to obsłuży, bo to tak bardzo jest skomplikowane, i następnie 
wzięliśmy te koszty półroczne, bo wprowadzamy od 1 lipca i z tego podzielenia, 
dodawania wyszła nam stawka 15,53, natomiast na selektywną zbiórkę wzięliśmy  
20 % niżej, przy czym ta uchwała po rozstrzygnięciu przetargowym będzie 
zmieniona. Przetarg rozstrzygnie o tych 95 % kosztów, ile faktycznie rynek zażąda 
sobie za usługę, wywiezienie i przekazanie na wysypisko do wyznaczonych 
punktów instalacji u nas w tym rejonie za te odpady. I tu dopiero zmienimy i będzie 
faktyczny koszt tych odpadów. Natomiast na te pojemniki, które będą przydzielane 
do nieruchomości niebędące zamieszkałe są też określone zasady, w jaki sposób to 
obliczać ile tam od jednej osoby zatrudnionej, ile od ucznia należy wziąć, ile od 
pracownika w danym zakładzie, ile on może średnio gromadzić odpadów i na 
podstawie tego on będzie zmuszony do zapłacenia za odpowiedni pojemnik. To nie 
jest tak, że jest to duża firma, „to ja sobie wezmę na 60 l, bo ja będę dbał o to, żeby 
ludzie nie wyrzucali.” Tyle wyjaśnień. 
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Powyższy projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję. 
 
Radna Jolanta Mitręga, jak zdążyliśmy się już zorientować te opłaty będą w formie 
podatku. Również możemy przewidzieć, że najbardziej uciążliwy podatek będzie dla 
rodzin wielodzietnych. Czy takie rodziny wieloosobowe, wielodzietne będą mogły 
liczyć na jakieś ulgi, zwolnienia? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, w związku z tym, że opłata jest 
opłatą w ramach ordynacji podatkowej burmistrz, jako organ podatkowy posiada 
instrument upoważniający do rozłożenia na raty, umorzenia lub przesunięcia w 
czasie, istnieją takie mechanizmy, ponieważ ta opłata jest w ramach ustawy 
ordynacja podatkowa. 
 
Radny Marek Ciapka, rozumiem, że jest to pewna uchwała intencyjna w tym 
zakresie zmierzająca do tego, że ma powstać program gospodarki odpadami 
komunalnymi, który to program Gmina jest zmuszona wdrożyć, natomiast przy już 
pracach formalnych nad rozwiązaniami należy także uwzględnić czy aby na pewno 
porównanie tych kwot dla osób segregujących i niesegregujących te odpady jest 
trafione? I czy będzie nadzwyczajnie na świecie opłacało segregować te odpady? 
Tutaj należy skupić się przy dalszych pracach nad tym tematem, bo tak naprawdę 
segregacja, jako taka niesie duże obciążenia dla osób, które segregują te śmieci, a 
pożytek dla gminy. Wiec tutaj te parytety 100%, 80% mnie nie przekonują, natomiast 
rozumiem, że są jakiekolwiek intencje, które mogą być później rozpatrywane już 
przy fizycznej realizacji tego zadania. 
 
Radna Grażyna Sobór, mam jeszcze taka sprawę a pro po tej sprawy obniżki za np. 
przy rodzinach wielodzietnych, jeżeli chodzi o opłaty za wywóz tych nieczystości, 
czy nie moglibyśmy zmienić tego, bo rozmawiając niedawno z radnym z Gminy 
Stoszowice i wiem, że oni coś takiego tam planują zrobić i nie wiem czy już nie 
uchwalili, bo nie jestem tak na 100 % pewna. Czy nie można by wprowadzić czegoś 
takiego, że która by obejmowała ulgi np. rodzinę wielodzietną, a wielodzietna 
wiadomo, że znaczy troje dzieci i powyżej, i np. przy tym trzecim, czwartym, piątym  
dziecku 50 % opłaty za wywóz nieczystości. Uważam, że ściągalność takich 
pieniędzy, bo rachunek za wywóz nieczystości będzie dużo większy aniżeli ten 
obecny, będzie jeszcze trudniejsza, bo rachunki za śmieci pójdą w górę. Proszę 
przeliczyć to jest rodzina biedniejsza niż średnia przeciętna, bo tak przeważnie jest i 
ile taka osoba, taka rodzina będzie płaciła za te śmieci, także uważam, że 
powinniśmy tą sprawę przemyśleć. 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, z mojej wiedzy wynika, że na tym etapie podejmowania uchwały nie 
można dzielić i wyróżniać sposobów, że od tego weźmiemy więcej od tego mniej. 
Podmioty traktujemy równo. Jedynie, co należy zaznaczyć to w następnej uchwale 
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we wzorze deklaracji są tam przewidziane, że my bazujemy na oświadczeniach, czyli 
faktycznie przebywających ludzi w domu. Jak się dziecko uczy jest zwolnione, że 
Pani o co innego chodziło, ale takie co mogliśmy przewidzieć jakieś ulgi to 
przewidujemy. Natomiast tutaj, przynajmniej moje jest stanowisko takie, że może 
jeszcze Pani Mecenas się wypowie, ale nie można dopuścić, żebyśmy tam, że od troje 
dzieci tyle, od dwoje dzieci tyle. 
 
Radca Prawny UM Kamila Rutkowska- Krehut, nie ma możliwości, my musimy się 
wyraźnie trzymać regulaminu. Jeżeli jest podstawa prawna do ewentualnych 
zwolnień, to później na podstawie tej podstawy prawnej … nie wiem czy taka 
podstawa prawna jest.  
 
Radny Krzysztof Gnach, chciałbym zwrócić uwagę, że zapis w ustawie jest jasny art. 
6 j ust 1 pkt. 1, nie możemy sobie tego dowolnie, że tak powiem ustalać, natomiast są 
mechanizmy, o których Pan Burmistrz mówił dające możliwość kogoś zwolnienia 
lub przesunięcia z opłatą. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, dziękuje, zamykam dyskusje 
nad zaprezentowanym projektem uchwały i poddaję pod głosowanie: 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości 
stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik? proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 1 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
Przy dwóch głosach wstrzymujących, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
s) projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, uzasadnienie, przeprowadziliśmy dość długą dyskusje doszliśmy do 
wniosku, że na tym etapie wg nas przekonuje takie rozliczanie, żeby każdy 
mieszkaniec wpłacał to, co miesiąc. Na dzień dzisiejszy proponujemy, żeby, co 
miesiąc było to wpłacane do gminy do 10 każdego miesiąca następującego po 
wykonaniu usługi. 
 
Powyższy projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję czy ktoś 
chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. 
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W związku z tym zamykam dyskusję i poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 1 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
Przy dwóch głosach wstrzymujących, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Protokołowała  
Monika Gwóźdź 
 
 
t) Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, zanim przejdę do omówienia, w załączniku w samej deklaracji wkradł 
się błąd literowy, w części E2 w pkt. 9 w wyniku tych zmian jest u Państwa pozycja  
9 x pozycja 10, a winno być pozycja 7 x pozycja 8 i też w części H jest tam pomylona 
literówka jest pkt. 19, 20, 21 a winno być 18, 19, 20. 
 
Przy tej deklaracji zgodnie z uchwałą przewidzieliśmy, że właściciel nieruchomości 
nie daje, żadnych zaświadczeń i czy innych dokumentów, żeby stwierdzać tam ilość 
osób czy coś, bo podlega to w oparciu o jego oświadczenie, przy czym, tak jak Pan 
Radny tu mówił w tym wstępie organ może przeprowadzać i stwierdzać, czy ta 
deklaracja podobnie jak w podatkach od nieruchomości jest prawdziwa, skoro jest 
podejrzana, to mamy prawo stwierdzić i wydać decyzje nakazującą, że ma takie i 
takie opłaty wnosić taki przywilej, obowiązek jest organu. Staraliśmy się ten 
załącznik, tą deklaracje tak rozbudować ażeby w oparciu na nim, bo my proszę 
Państwa musimy stworzyć bazę danych i to taką bardzo rozbudowaną, że oprócz 
bazy podatkowej będzie ta druga baza tak nazwijmy to,śmieciowa”, w której będzie 
bardzo dużo zawartych informacji o tym właścicielu, czyli wytwórcy tych odpadów. 
Dziękuję. 
 
Powyższy projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję bardzo, otwieram 
dyskusję. Bardzo proszę Radna Jolanta Mitręga. 
 



30 

 

Radna Jolanta Mitręga, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni 
Państwo, ja mam taką wątpliwość, takie pytanie, ponieważ ta deklaracja jest bardzo 
rozbudowana dosyć szczegółowa i myślę, że w naszej gminie jest wiele osób 
samotnych, starszych i wypełnienie tej deklaracji może stanowić dla nich pewną 
trudność, czy będą z urzędu wyznaczone osoby, które będą chodziły po domach i 
pomagały tą deklaracje wypełnić? Do takiej osoby leżącej a jak ta osoba jest 
niechodząca. Mam taką znajomą, która leży od kilku lat w łóżku jest osobą samotną, 
kto takiej osobie wypełni tą deklaracje. 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, opieka społeczna.  
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, Panie przewodniczący, Wysoka 
Rado, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym po 
przyjęciu przez wysoką radę wszystkich projektów uchwał rozpocznie się proces 
edukacyjno- informacyjny, dwóch pracowników urzędu Pani Anna Majorczyk i Pani 
Katarzyna Szady, którzy się zajmują tą sprawą będą udzielały informacji 
telefonicznie, e-mail, jeżeli trzeba będzie, ale to w obecności przedstawicieli Ośrodka 
Pomocy Społecznej tylko i wyłącznie w przypadkach osób chorych lub które nie 
będą mogły skorzystać lub nie mają możliwości skorzystania z telefonu lub 
bezpośrednio przyjścia do urzędu taka pomoc będzie udzielana. Informuję, że 
urzędnicy nie chodzą po domach w żadnych przypadkach, ponieważ nam nie 
wolno, więc w takich trudnych przypadkach proszę zgłaszać i pracownicy urzędu na 
pewno indywidualnie w ramach z opiekunem pomogą, również do każdego z 
mieszkańca zostanie wysłana dwukrotnie informacja, pierwsza informacja właśnie o 
tych materiałach pierwszych informacyjnych, kontaktowych, że taki system będzie 
wprowadzony później druga informacja będzie przekazana dotycząca już całego 
procesu jak to będzie wyglądało kwotowo, podatkowo, organizacyjnie będziemy 
przez te pół roku informować i edukować również będą spotkania w poszczególnych 
sołectwach i zarządach osiedli gdzie będzie można uzyskać wszelkie informacje 
również będziemy prezentować to w lokalnej Prasie i w mediach, aby jak w 
najszerszym stopniu dotarła ta informacja do wszystkich naszych mieszkańców na 
pewno w dużym stosowaniu pomaga nam telewizja, która puszcza już takie filmy 
informacyjne, że taki system wchodzi, że nie tylko to dotyczy gminy Ząbkowice 
tylko dotyczy całego naszego kraju na pewno z naszej strony będzie 
przeprowadzona w sposób najbardziej rzetelna informacja docelowo również, 
ponieważ to będzie taki punkt obsługi wszystkich mieszkańców ten punkt na dzień 
dzisiejszy będzie w pokoju Rn. 16 Ale to celowo ten punkt będzie tutaj na dole na 
parterze żeby osoby, które chcą uzyskać informacje, składać deklaracje nie musiały 
chodzić po urzędzie, to tak krótkie wyjaśnienie w nawiązaniu do tego wniosku Pani 
Przewodniczącej.                    
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję bardzo, proszę Radny 
Antoni Dulęba. 
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Radny Antoni Dulęba, tutaj w paragrafie 3 pkt. 1, dwukrotnie jest powielone zdanie 
oświadczenie o osobach przebywających poza granicami kraju i znowu oświadczenie 
o osobach zamieszkałych poza granicami kraju, czyli nie można to razem dać 
przebywających i zamieszkałych czy jakoś to takie troszeczkę lub zamieszkałych nie 
wiem to tylko daje tak pod rozwagę. Dziękuję 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Proszę Panie Kierowniku.  
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, Przebywać można krótko miesiąc, mieszkać można dłużej i przyjeżdżać 
tu a być właścicielem mieszkania i tak dużo jest takich osób. Także ja jak można by 
proponował utrzymanie tego zapisu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dobrze, dziękuję nie widzę 
więcej osób chętnych w związku z tym zamykam dyskusję i podaje Wysokiej Radzie 
pod głosowanie projektu wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na 
terenie gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
Proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
Przy dwóch głosach wstrzymujących, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
u) projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, Proszę Państwa w zasadzie ta uchwała oznaczona u mnie tu Rn. 6 Jako 
ta końcowa dokonuje podziału na dwie grupy tych odpadów, czyli odpady 
podstawowe i odpady dodatkowe? Ustalamy na razie, że odpady podstawowe będą 
odbierane regularnie, co tydzień komunalne, natomiast odpady dodatkowe zgodnie 
z załączonym harmonogramem. Załączniki numer 1 i numer 2 są zarówno wytyczne 
dla przewoźników do ogłoszenia przetargu jak i dla mieszkańców, chociaż oni tam 
w deklaracji poinformowali jak często to będzie wywożone, bardziej jest to materiał, 
następnie w załączniku numer 2 jest sposób zagospodarowania odpadów 
komunalnych dla tego, kto wygra przetarg jest nałożone od razu obowiązek, co i w 
jaki sposób on ma to robić, do jakich wysypisk dać żeby to było poddawane 
recyklingowi. 
 
Powyższy projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję bardzo otwieram 
dyskusję nad zaprezentowanym projektem uchwały. Bardzo proszę Pan Radny 
Krzysztof Gnach. 
 
Radny Krzysztof Gnach, tu taki błąd jest w § 2 ust 4 Burmistrz Ząbkowic Śląskich do 
publicznej wiadomości, proszę sobie tam poprawić. 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, przepraszam tak, tak, bo tu dwóch wyrazów brakuje to zgłaszałem na 
komisji to jest autopoprawka, żeby tak jak Pan Radny mówi w ust 4 § 2 dodać 
właśnie ten wyraz podaje się do publicznej wiadomości. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję w związku z tym 
zamykam dyskusję i poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie. Projekt uchwały w 
sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
Proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
Przy dwóch głosach wstrzymujących, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Wyczerpaliśmy w tym 
momencie pakiet uchwał odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi.  
 
 
Ad. pkt. 6 Rozpatrzenie postanowienia nr 56/12 Komisarza Wyborczego w 
Wałbrzychu z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ząbkowice 
Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik Przechodzimy do pkt. 6 jest to 
rozpatrzenie postanowienia nr 56/12 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 8 
listopada 2012 roku w sprawie podziału gminy Ząbkowice Śląskie na okręgi 
wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby Radnych wybieranych w 
każdym okręgu,  
 
Otrzymaliście Panie i Panowie to postanowienie komisarza wyborczego został 
przygotowany nowy projekt uchwały bazą, którego była pierwotna pierwsza 
uchwała, która była przedstawiona Wysokiej Radzie na poprzedniej sesji w tym 
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projekcie uchwały, który Państwo otrzymaliście zostały uwzględnione sugestie 
komisarza wyborczego jak i również zostały tam naniesione poprawki odnośnie 
sugestii Pana Przewodniczącego Zarządu Osiedla, ponieważ tam dwie ulice nie były 
w tym projekcie uchwały, ten Projekt uchwały, które Państwo otrzymaliście 
zatwierdzenia został skonsultowany i otrzymał pozytywną opinię komisarza 
wyborczego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik odczytał pismo, które stanowi 
załącznik nr 27 do protokołu. 
  
Kierownik Wydziału Organizacyjnego Edyta Balicka, przedstawiła Wysokiej 
Radzie projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na okręgi 
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu.  
 
Powyższy projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu 
 
Reasumując, to tylko powiem, że te dwie ulice Diamentowa i Rubinowa zostały 
dopisane do okręgu numer 11. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję bardzo otwieram 
dyskusję na zaprezentowane projektem uchwały.  
 
Nie widzę w związku z tym zamykam dyskusję i poddaję Wysokiej Radzie pod 
głosowanie: Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na 
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu.  
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
Proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące 
 
Przy trzech głosach wstrzymujących, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 
Ogłoszono 5 min przerwy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik Wznawiam obrady. 
 
 
 
 
 
 



34 

 

Ad. pkt. 7 Rozpatrzenie skargi Pani Zofii Dulęby na działanie Pana Jarosława 
Machnika – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi  
w Ząbkowicach Śląskich 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik Przystępujemy do rozpatrzenia 
kolejnego punktu jest to rozpatrzenie skargi Pani Zofii Dulęby na działanie Pana 
Jarosława Machnika dyrektora szkoły podstawowej nr 2 z oddziałami 
przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich.  
 
Powyższa skarga była w porządku obrad kilka sesji wstecz Wysoka Rada 
zdecydowała, aby wstrzymać rozpatrzenie skargi do momentu wydania 
prawomocnego wyroku w związku z tym, że Pani Zofia Dulęba złożyła pozew do 
sądu otrzymałem pismo od Pani Zofii Dulęby w związku z podtrzymaniem 
prawomocnego wyroku sądu okręgowego w Świdnicy z dnia 19 listopada 2012 roku 
wnoszę o rozpatrzenie złożonej przeze mnie skargi na działanie Pana Jarosława 
Machnika dyrektora szkoły podstawowej nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w 
Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Piastowskiej. Mam przed sobą wyrok sądu 
okręgowego, sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w Świdnicy po rozpoznaniu w 
dniu 19 listopada 2012 roku w Świdnicy sprawy z powództwa Pani Zofii Dulęby 
przeciwko szkoły podstawowej nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach 
Śląskich o przywrócenie do pracy na skutek apelacji wniesionej przez pozwaną od 
wyroku Sądu rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 14 sierpnia 2012 roku. 
Dnia 19 listopada 2012 roku Sąd okręgowy w Świdnicy stwierdza, że niniejszy tytuł 
uprawnia do egzekucji w całości w zakresie pkt. 1 wyroku sądu rejonowego oraz 
poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby 
postanowienia tytułu niniejszego wykonały a gdy to prawnie będą wezwane 
udzieliły pomocy orzeczenie podlega wykonaniu, jako prawomocne natychmiast 
wykonalne tytuł wykonawczy, tryb. Jeszcze chciałbym odczytać wyrok pierwszej 
instancji 
I przywraca powódkę Zofię Dulębę do pracy u strony pozwanej Szkoły Podstawowej 
nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich na poprzednich 
warunkach; 
II w pozostałej części powództwo oddala; 
III nie obciąża powódki oraz strony pozwanej kosztami sądowymi w sprawie. 
 
W/w dokument stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej kwestii? Bardzo proszę Pan dyrektor Jarosław 
Machnik.  
 
Dyrektor Jarosław Machnik, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Panie 
przewodniczący, chciałem przypomnieć, że, skarga dotyczyła przywrócenia Pani 
Zofii Dulęby na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i to sąd akurat 
przyjął, odrzucił także nauczycielka miała pracę, będzie miała pracę, a skarga 
dotyczyła tylko właśnie przywrócenia na stanowisko nauczyciela edukacji 
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wczesnoszkolnej, jest to wszystko wyjaśnione nauczycielka zajmowała stanowisko 
nauczyciela przedszkola i na takie stanowisko sąd przywraca, ponieważ była w 
stanie chronionym i tyle. Chciałem prosić, aby Rada, szanowna Rada odniosła się do 
skargi i tyle. Dziękuję Bardzo 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję Bardzo, proszę Radny 
Franciszek Gawęda 
 
Radny Franciszek Gawęda, mam pytanie do Pana Burmistrza w związku z tą 
sprawą Panie Burmistrzu proszę mi odpowiedzieć, ponieważ nie mam takiej wiedzy 
bądź się mylę czy w związku z tym, od kiedy Pani Zofia Dulęba została zwolniona w 
cudzysłowie oczywiście mówić czy zostały poniesione jakiekolwiek koszty? Jeżeli nie 
to wszystko ok, a jeżeli tak to, kto za to zapłaci? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, gmina w sensie Urzędu to jest 
wszystko szkoła to dyrektor Machnik, proszę niech tu powie… 
 
Dyrektor Jarosław Machnik, Pani Zofia Dulęba nie została zwolniona, Pani Zofia 
Dulęba wynagrodzenie cały czas otrzymuje jest po prostu przywrócona na 
poprzednie zajmowane stanowisko, poprzednio zajmowane stanowisko był 
nauczyciel przedszkola w Olbrachcicach, ponieważ mamy dwa odziały przedszkola 
w Ząbkowicach Pani Zofia pracuje obecnie w Ząbkowicach w oddziałach 
przedszkolnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję bardzo proszę Antoni 
Dulęba.  
 
Radny Antoni Dulęba, Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ciężko jest 
bronić stanowiska swojego a zarazem serce się kroi jak te brednie są mówione 
wszystkim, to jest proszę Państwa trzecia sprawa, którą przegrywa Pan dyrektor 
Jarosław Machnik z nauczycielami, pierwsza Pani Piątek, druga Pani Trojan, trzecia 
Zofia Dulęba. Nie prawdą jest, że nie została zwolniona, została zwolniona i później 
dopiero zostało jej zaproponowana świetlica. Sąd przywrócił ją do pracy w 
nauczaniu przedszkolnym, dlaczego? Dlatego, że ostatnio oświadczyła pracę w 
przedszkolu w Olbrachcicach Pan dyrektor Machnik nadal się zachowuje jak jakiś 
król podziemia dawniej to mówiono takie brednie wypisuje między innymi ostatnio 
wręczył 22 pismo z datą 6 listopada, że ją zatrudni od 1 grudnia, co mam przy sobie 
no ludzie przecież to jest karygodne takie postępowanie dyrektora, a koszty to nie 
prawda, koszty ponosi, dlatego że i koszty radcy prawnego i koszty adwokata i 
ludzie są nękani, znerwicowani te kobiety płaczą jedna po drugiej, to samo dotyczyło 
odejścia wcześniejsze Pań na emeryturę to samo dotyczyło właśnie Pani, która uczyła 
bardzo dobrze języka polskiego z Budzowa i Odeszła nie będę nazwiskiem mówił, 
bo prawdopodobnie nie wolno wszystkiego mówić ze względów na ochronę tych 
danych osobowych to samo dotyczyło Pani Grażyny, która uczyła na świetlicy, że 
odchodziła z płaczem z pianą w ustach, które nie wzięły ani kwiatka ani prezentu od 
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nauczycieli ani od dyrektora szkoły coś się złego dzieje organ tego nie widzi w 
nagrodę awansuje na kolejne pięć lat nagrodę wysyła z żoną tam do Uchte czy do 
gminy przyjaznej w Niemczech i jest wszystko ok, a ja mam tutaj wpis przed sobą 
kilkanaście może w końcu ktoś się zainteresuje ja nie chce żadnych takich po Prostu 
takich przyjemności ta sytuacja, która się stworzyła to spowodowała u żony 
powrotem nawrót choroby, którą widział Pan dyrektor, bo mu pokazywała to jest 
choroba, z która trzeba żyć do końca życia, ale może być zachowana w takiej formie 
jak jest a przy takich nerwicach, co Se można poczytać, do czego to doprowadza, do 
rozstroju do powrotu i tak dalej i bzdurą jest, co mówi, że uczy w przedszkolu, 
proszę Państwa mamy tak dużo pieniędzy jest drugą nauczycielką na jedną w 
grupie, która uczy w przedszkolu, tak, dlatego, że Pan dyrektor Machnik nie potrafił 
w programie organizacyjnym szkoły, bo można Było do 31 sierpnia jeszcze ten wakat 
zabezpieczyć nie potrafił tego zrobić zabezpieczył sobie jak myśmy tu walczyli żeby 
było 8 godzin dla dyrektora szkoły, że ma odpracować żeby za darmo nie brał to On 
w wakacie ma 18 ujęte a to jest pojęcie tylko Pan dyrektor Machnik dał osądu a sąd 
przysłał do pozwane tak to bym do materiałów takich nie doszedł, bo skąd można i 
tak dalej i do chwili obecnej nie ma pracy poszła do pracy siedziała dwa dni na 
świetlicy, co j nauczyciel świetlicy nie dał dziennika żeby się wpisała do niego, bo 
Pani nie jest ze świetlicy siedziała Dwa dni w pokoju nauczycielskim obśmiewana 
przez wszystkich no jak to jest szkoła jest taka bogata, że Ci za darmo płacą? No 
wyszła poszła do dyrektora dzień czasu siedziała w pokoju dyrektora, w gabinecie 
dyrektora dyrektor wyszedł Ona siedziała, bo nie miała innego wyjścia na kolejny 
raz skierował ją do przedszkola i tam miedzy, jako druga nauczycielka w oddziale, 
co jest znów cały czas przez tą nauczycielkę napastowana w tej chwili była jakaś 
rozmowa się troszkę zmieniło opluwana ty to ty tamto czuję się tam jak dyrektorka ja 
nie wiem czy jesteśmy taką bogatą gminą i szkołą żeby ciągle dotować te szkoły 
gdzie brakuje to tylko przesuwamy te środki na to mamy ciągle przecież to było 
przewidziane dyrektor wiedział już sierpniu że jest sprawa przegrana czekał do 
ostatniego dnia z odwołaniem, czyli zwykły mobbing męczenie kogoś nękanie, 
czekanie ja ci pokaże w ostatnim newsie odwołuje bierze Radce prawnego albo 
adwokata i jedzie na sprawę, co nawet śmieszne było dla tych, co się znają 
troszeczkę, że mieli, jaką szansę na wygranie no i przyjeżdża i proponuje 
zatrudnienie z dniem 1 grudnia kierowałem to do Pana Burmistrza na pewno dostał 
no, ale dalej nikt nie reaguje ani gmina ani nikt wszystko jest zamiatane głęboko pod 
dywan, bo fajny facet i tak powinno być no jest to doprowadzane do tego żeby w 
jakimś stopniu wykończyć Ją psychicznie żeby odeszła ze szkoły żeby machnęła ręką 
i poszła na dalsze zwolnienie, co jej proponował to była jakiś czas, bo nie mogła się 
pozbierać no i teraz jest to samo robione nie ma organu, który nadzoruje nad 
dyrektorami, nad czym innym i jest samowola jest dyrektor wybrany to, co Pan 
Tkaczyński powiedział i to On ma rządzić a my tylko mamy dawać. Dziękuję na tyle 
na razie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję bardzo, proszę Pan 
dyrektor. 
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Dyrektor Jarosław Machnik, chciałem to sprostować, bo kwestia mobbingu i 
dyskryminacji też była przez sąd pierwszej instancji poruszana i została wyjaśniona 
Panie Radny także roztrząsa Pan sprawy, które sąd dawno już wyjaśnił Pana żona 
sama się zwróciła z prośbą o zatrudnienie w przedszkolu, gdy jeszcze wyrok nie był 
prawomocny także te wszystkie Pana opowieści są piękne, ale nieprawdziwe. 
 
Wywiązała się krótka dyskusja 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, bardzo proszę Radny 
Franciszek Gawęda.  
 
Radny Franciszek Gawęda, Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli to chciałbym 
również poznać stanowisko Pani Radczyni w kontekście tego dokumentu, który 
przedstawi ja go nie mam niestety w kontekście tego, co przedstawił Pan Radny 
Antoni Dulęba. 
 
Radca Prawny UM Kamila Rutkowska- Krehut, nie znam treści tego pisma i nie 
zajmowałam się tą sprawą, więc ciężko mi się do niej ustosunkować. 
 
Radny Franciszek Gawęda, jeszcze, jeżeli Pan pozwoli, bo pismo z tego, co ja 
zrozumiałem jest bardzo czytelne, bo w kontekście wyroku, które już są 
prawomocne, bo tak Pan przewodniczący już stwierdził jest natychmiastowe 
wykonawstwo tego wyroku natychmiastowe wykonawstwo wyroku świadczy o 
tym, jeżeli jest wyrok prawomocny z dniem np. trzydziestym czy piętnastym to 
szesnastego jest przywrócona do pracy a tu w tej chwili w piśmie wynika, że 1 
grudnia dopiero prawda? Czy ja źle to rozumie? Bo też nie mam tego dokumentu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Bardzo proszę Panie dyrektorze 
o wyjaśnienie tej kwestii. 
 
Dyrektor Jarosław Machnik, Pani Zofia jest przywrócona do pracy cały czas pracuje 
była na zwolnieniu lekarskim, powróciła zwróciła się pismem do mnie, aby ją 
zatrudnić, jako nauczyciela przedszkola i otrzymała odpowiedź, ponieważ wyrok 
nie był prawomocny czekaliśmy na apelację, gdy wyrok się uprawomocnił po prostu 
jest przywrócona na poprzednie stanowisko pracy i tak cały problem wygląda. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, bardzo proszę Pan Bogdan 
Tkaczyński. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, Szanowni Państwo chciałbym w tej sprawie zabrać głos 
nie, jako radny, ale jako nauczyciel, przykra to jest sprawa dla Pana Dulęby broni 
zasadności żony natomiast Proszę Państwa patrzmy na to jak prawo stanowi Pani, 
Dulębowa nie została nigdy zwolniona z tej szkoły jest pracownicą nadal i będzie 
pracowała natomiast to, co ja już mówiłem przy tamtej skardze nie może być tak, że 
nauczyciel przychodzi i dyktuje dyrektorowi ja chcę pracować tu i tam, dyrektor 
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ponosi pełną odpowiedzialność za obsadę i pracowników w związku z powyższym 
podjął taką a nie inną decyzję i tą decyzję powinniśmy uszanować Tym bardziej 
proszę Państwa, że wiemy o tym rozpatrywaliśmy nawet na komisji oświaty, że 
wiele osób z tytułu realizacji utraciło pracę bezpowrotnie utraciło pracę i nie pracują 
otrzymali półroczne wynagrodzenie ikonie i pracy nie mają Pani Dulębowa pracę ma 
uważam, że zarówno wyrok pierwszej instancji jak i drugiej instancji pogłębia tą 
sprawę i nie ma tam mowy o zwolnieniu nie ma również mowy o tym, że należy 
Panią Dulębową zatrudnić, jako nauczycielkę nauczania wczesnoszkolnego w 
związku z powyższym proszę państwa żeby nie zaogniać się tej sprawy ja proponuje 
żeby tą sprawę załatwić w sposób następujący dzisiaj po prostu tą skargę Odrzucić 
natomiast Pan kierownik oświaty wspólnie z dyrektorem i wspólnie z Panią 
Dulębową usiądą niekoniecznie do okrągłego stołu może być stół prostokątny i tą 
sprawę załatwią tak, aby wszyscy byli zadowoleni żeby osiągnęli w końcu 
konsensus, bo to Proszę Państwa do niczego nie prowadzi ta dzisiejsza dyskusja. 
Dziękuję  
 
Radna Danuta Tkaczonek, mój wniosek jest zbliżony pośrednio do Pana wniosku 
Komisji Gospodarczej tutaj jest to formalne brzmienie, bo Pani Dulęba wniosła 
skargę z żądaniem, aby została przywrócona na stanowisko nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej, podczas gdy jej status uległo o tyle zmianie, że dostała warunki 
zmieniające pracy iw mojej ocenie i w świetle tych wszystkich okoliczności, jakie 
towarzyszyły zmianie warunków pracy, które złamały przepis, ponieważ Pani jest 
przed wiekiem emerytalnym i jest w okresie ochronionym skarga w części jest 
zasadna i taką należałoby podjąć decyzję i takie też jest moje zdanie, że skarga jest w 
części zasadna w zdecydowanej części, bo Jedynie tu jest ten błąd, jaki może być 
napisany w emocjach ta skarga i Pani żądała przywrócenia na stanowisko 
nauczyciela wczesnoszkolnego, co do zatrudniania przez dyrektorów każdy 
dyrektor szkoły czy to przedszkola powinien przyjmować pracownika zgodnie z 
jego kwalifikacjami kompetencjami i tak, aby jego praca była efektywnie i jego 
umiejętności były jak najlepiej wykorzystane nie może być tak, że dyrektor sam 
decyduje i mówi, w którym miejscu ma podjąć pracę pracownik nie zgadzam się z 
pana stwierdzeniem, że pracownik czy nauczyciel nie może wyrazić gdzie chce 
pracować i gdzie widzi jak najlepsze wykorzystanie swojej osoby to człowiek 
świadczy pracę a Ta ma być taka jak powiedziałam wcześniej moja ocena jest taka 
skarga jest częściowo zasadna z akcentem tej większej części, że faktycznie jest 
zasadna . 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, Zgadzamy się, zgadzamy się tylko Proszę Panią tam jest 
sprawa takiego rodzaju, że jest jedna klasa pierwsza i nauczycielka, która uczy uczy 
już tyle lat właśnie nauczania początkowego tak jak to dawnej amenkaturze 
mówiono i ona osiąga bardzo dobre wyniki i ona chce również pracować i proszę mi 
powiedzieć, co dyrektor ma w takiej sytuacji zrobić ma dobrą nauczycielkę 
osiągającą dobre wyniki natomiast Pani Dulębowa nie pracowała w ostatnim okresie 
czasu, jako nauczyciel nauczania początkowego i w związku z powyższym proszę 
rozstrzygnąć ten dylemat ja myślę i uważam, że Pan dyrektor rozstrzygnął to dobrze, 
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nie, nie sąd To rozstrzygnął w interesie Pani Dulębowej natomiast Pan dyrektor 1 
września 2013 roku w arkuszu organizacyjnym zatrudnił Panią, która pracuje na tym 
stanowisku, która skończyła klasę trzecią i wróciła do klasy pierwszej a ponieważ ma 
tylko jedną klasę pierwszą, więc miał ten dylemat do rozstrzygnięcia i rozstrzygnął 
moim zdaniem ja powiadam moim zdaniem prawidłowo.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, Panie przewodniczący, więc nie skupiajmy problemu na 
tej Pani, która jest nauczycielem nauczania wczesnoszkolnego i pracy, bo nie ma z tą 
sprawą nic wspólnego, został popełniony błąd prze reorganizacji szkoły, który 
skutkuje konfliktem, bo patrząc na to, jakie perturbacje są w miejscowości 
Olbrachcice związany z Placówką Oświatową, jaką było przedszkole, bo od tego się 
zaczęło no niestety źle przeprowadzona reorganizacja niedopatrzenie faktu, iż Pani 
Dulęba ma osobistą sytuację, jeżeli chodzi o stan zdrowia taką a nie inną fakt, że jest 
w okresie przedemerytalnym i został popełniony błąd, który po prostu skutkuje, że 
tym dylematem jest tylko jedno Stanowisko w szkole gdzie uprawnienia ma 
nauczyciel wieloletni tak jak Pan mówi i trudno jest w tym momencie przesunąć 
kogoś ja też się z tym zgadzam należało wcześniej pomyśleć, czym będzie 
skutkowało podjęcie decyzji o takiej reorganizacji a nie innej, dlatego uważam, że 
częściowo skarga jest zasadna.  
 
Radny Antoni Dulęba, może jeszcze raz Panie Tkaczyński, Pan nie zna w ogóle 
tematu a próbuje Pan bronić Pana dyrektora Machnika, Pani Dulębowa, czyli 
Dulębowa inaczej czytając została zwolniona przez dyrektora Machnika została 
napisana tu skarga, która została zamieciona pod dywan i przy porozumieniu doszło 
do tego, że poszła na rok czasu do Olbrachcic do przedszkola i po roku czasu wróci 
do szkoły. Dyrektor zapewniał jej pracę. Zgodziła się na to, bo nie myślała, że 
zostanie oszukana tak jak tu w tej chwili niektórzy próbują tutaj robić i została 
oszukana sąd pierwszej i drugiej instancji to samo powiedział trzeba było wtedy 
odwołać się do sądu i byłaby Pani przywrócona do nauczania wczesnoszkolnego, 
czego Pani nie zrobiła to już jest Pani wina skarga była napisana do Pana Burmistrza 
jest pieczątką Gminy z adnotacją ze wszystkim nie chcieliśmy rozstrzygać tego żeby 
to zostało tak jak zostało a tym czasem wszystko się odwróciło inaczej Pan dyrektor 
ma sklerozę zapomniał, co obiecywał niektórzy też widzę chcą przeciągnąć, bo 
skarga niezasadna, bo to już wszystko fajno jest, po co to uznawać dać bure i jeszcze 
premie z pięć tysięcy dyrektorowi dwa tysiące za chorobowe zapłaciliśmy za 30 dni. 
Gmina bogata my damy burmistrz ma pieniędzy pełno to doda a wszystko zostało 
przygotowane przez Panią Burmistrz, która zapomniała jak robiła projekt 
organizacyjny likwidujący i konflikt będzie dalej. Dlaczego będzie? Dlatego, że ma 
nauczanie wczesnoszkolne jak uczyła w grupach dzieci starsze to występowało 
nauczanie wczesnoszkolne, bo przygotowała dzieci do pierwszej klasy dzisiaj jak 
została pchnięta przez Pana dyrektora do trzylatków celowo żeby jej utrudnić życie, 
żeby się znienawidziła, żeby odeszła to automatycznie będzie ten sam problem jest 
niepotrzebna, bo nie ma nauczania przedszkolnego tylko wczesno szkole i temat 
wraca jak bumerang, bo nie jest rozstrzygnięty i wszyscy omijają, bo dyrektor ma 
rację. Dziękuję  



40 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję bardzo, czy jeszcze 
ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, skargę należy rozpatrzyć w formie uchwały i to 
Wysoka Rada zadecyduje czy skarga jest zasadna czy bezzasadna. 
 
Radca Prawny UM Kamila Rutkowska- Krehut, zapis nieczytelny.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, myślę, że najdalej idącym 
wnioskiem Pani mecenas jest czy skarga jest zasadna czy nie, jeżeli będzie 
niezasadna możemy wrócić do wniosku Pani Radnej. Skarga została złożona przez 
Panią Dulębę na działania Pana dyrektora w związku z tym ja zamykam w tym 
momencie dyskusję poddam Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały, że 
uznaje się skargę za zasadną, jeżeli Rada stwierdzi, że nie przyjmie tego projektu 
uchwały będziemy mogli wrócić do wniosku Pani Radnej, że uznajemy ją w części 
zasadną.  
 
W związku z tym zamykam dyskusję i poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich. Opuszczam podstawę 
prawną. Głosujemy teraz, że skarga jest zasadna. 
 
Powyższy projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
Proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 2 głosów za, 9 głosów przeciw, 5 głosy wstrzymujące 
 
Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nie przeszła. 
 
W tym temacie wywiązała się krótka dyskusja. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z tym poddaję 
Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach 
Śląskich za bezzasadną.  
 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
Proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 9 głosów za, 2 głosów przeciw, 5 głosy wstrzymujące 
 
Stwierdzam, że uchwała została podjęta i skargę uznano za bezzasadną. 
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Ad. pkt. 8 Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik Przechodzimy do punktu  
8 interpretacje zapytania Radnych. 
 
W okresie międzysesyjny, Pani Danuta Tkaczonek złożyła interpelację z wnioskiem 
w sprawie taryf za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców w 
granicach administracyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie. Również interpelację z 
wnioskiem przebudowy ulicy Spokojnej w Ząbkowicach Śląskich.  
 
Pan Radny Franciszek Gawęda złoży interpelację w sprawie gospodarki z zasobami 
lokalowymi Gminy Ząbkowice Śląskie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik Bardzo proszę czy ktoś z Pań i 
Panów Radnych w punkcie interpelacje zapytania radnych chciałby zabrać głos. 
Bardzo Proszę Pani Radna Danuta Tkaczonek. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, Panie Burmistrzu chciałam nawiązać do interpelacji, 
którą odczytał Pan Przewodniczący a dotyczy ona taryf za doprowadzanie wody i 
odbiór ścieków, dziękuję za odpowiedź, bo interpelacja była z wnioskiem niemniej 
jednak chcę zwrócić uwagę na pewien szczegół i niuans w tej interpelacji z 
wnioskiem, że podjęcie czynności i doprowadzenie do tego, aby zweryfikować na 
poważnie wysokość taryf, szczególnie abonamentu od nowego okresu 
rozliczeniowego to jest jedno, ale jeszcze intencją tej uchwały i wniosku było podjęcie 
działań sprawdzających czy taryfy, które obowiązują nas w tym okresie 
rozliczeniowym były naliczone rzetelnie i chcę się upewnić, że Pana działanie, które 
polegało Jak na razie skierowaniu mojej interpelacji do Spółki DELFIN będzie się 
wiązało również z przeprowadzeniem kontroli czy te stawki obowiązują w tym 
okresie są stawkami rzetelnymi? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, Szanowna Pani Radno, Szanowni 
Państwo, wnioski, które składają mieszkańcy oraz również Pani w interpelacji 
zostaną dokładnie i tak jak w odpowiedzi zostały przedstawione, dokładnie 
zanalizowane przy następnym okresie ustalania opłat, które będą miały miejsce od 1 
maja 2013 roku również, jeżeli się nie mylę to w przedsiębiorstwie Delfin była 
kontrola Urzędu Ochrony Konsumenta i wyniki były pozytywne dla spółki, czyli 
wniosek, który był złożony, ale wiem, że była kontrola i nie mówił Pan Prezes nic 
negatywnego, więc chyba były pozytywne te wnioski dotyczące, że zostały 
procedury przez spółkę przedłożone Gminie zostały przedłużony koszty 
kalkulacyjnie prawidłowo 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zgadza się przedsiębiorstwo było poddane kontroli 
Urzędu Ochrony Konsumentów, ale ta kontrola nie dotyczyła rzetelności taryf 
albowiem Urząd ten nie jest od kontrolowania rzetelności taryf Pani, z którą 
rozmawiałam wyjaśniła, że zajmują się ocenianiem pozycji pod kontem 



42 

 

monopolistycznym danego przedsiębiorstwa i stwierdziła, że stawki, które zostały 
uchwalone przez Rade Miejską nie odbiegają od stawek od Dzierżoniowa, od 
Kłodzka i oni pod tym kątem się zajmowali, ale jeżeli chodzi o rzetelność to nie ta 
instytucja i nie ta kontrola także proszę jeszcze raz zweryfikować działanie i po 
prostu chodzi mi i również mieszkańcom o zweryfikowane rzetelności taryf czy Te 
taryfy zostały naliczona na pierwszy rzut oka rzuca się abonament, który jest 12 zł w 
uchwale teoretycznie miesięcznie, ale przyjęte przez przedsiębiorstwo okres dwu 
miesięczny rozliczeniowy wychodzi na to, że płacimy dwa razy za usługę, którą tak 
naprawdę wykonuje tylko raz osoba chociażby odczytując licznik czy sam licznik i 
tak dalej, bo jest dwanaście i dwanaście nie ma pomniejszonej kwoty abonamentu o 
miesiąc bez kosztu tego odczytu, rzetelność Panie burmistrzu z taryf. 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, Proszę Państwa taryfa została ustalona w oparciu o wyniki finansowe za 
2012 rok i to było sprawdzane przez służby Burmistrza i to zostało zaakceptowane w 
tej chwili możemy mówić, że na przyszłą taryfę uzgodnić z państwa sugestiami. 
Będziemy weryfikowali nowy wniosek, który złoży przedsiębiorstwo nie można 
wracać w tył do tych stawek, ponieważ one zostały uchwałą podjęte. 
 
Mieszkanka Ząbkowic Śląskich, proszę mi wobec tego powiedzieć, jak w naszym 
Państwie i Państwo Radni odnosicie się tutaj do konstytucji naszego państwa o 
jednakowym traktowaniu wszystkich obywateli. Np. ja na wstępie nie odkręcając 
kranu musze zapłacić za m3 wody, proszę mi powiedzieć, w którym państwie i która 
konstytucja pozwala na takie traktowanie obywateli, a tu państwo radni nie 
pofatygowaliście się z wyjątkiem niewielkim, żeby sobie policzyć ile to będzie na 
przeciętnego jednego użytkownika i ile wyniesie m3 wody temu użytkownikowi, 
wobec tego pofatygowałam się, żeby to policzyć, 1 m3 wody, Panie Przewodniczący 
Rady Miejskiej na jednego obywatela wynosi 32 zł z groszami + VAT, a Pan zarzuca 
mi kłamstwo, proszę sobie przeliczyć. Wszyscy tylko rączki w górę a nikt się 
dogłębnie nie zastanawia nad tym, czym głosuje. Wy dbacie o mieszkańców? Wy 
dbacie, ale nie wiem, o co, ale w każdym bądź razie nie o nas. Pisałam do Pana 
Burmistrza, pisałam do Pana Przewodniczącego, który oskarża mnie o kłamstwo, nie 
pofatygował się.  Czy ktoś w ogóle myślał nad tym, jaka została decyzja podjęta? 
Najprawdopodobniej nie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dobrze dziękuję, jeżeli Panią 
uraziłem w swojej odpowiedzi, która za chwileczkę odczytam to bardzo serdecznie 
przepraszam, natomiast myślę, że Pani pismo było bardziej ostre, ale do tego nie 
będziemy wracać, jeżeli tak to ja tylko przesłałem projekt uchwały i stwierdziłem, że 
według mojej oceny nie jest prawdą, że metr sześcienny w Ząbkowicach kosztuje 30 
zł 42 gr. taką udzieliłem Pani odpowiedź i w załączeniu przesłałem Pani projekt, 
pismo jest do wglądu, jeżeli Państwa uraziłem to bardzo Państwa przepraszam 
myślę, że na tej sali zostało tutaj powiedziane i Pan Burmistrz na wstępie i Pani 
Radna i do tych Taryf wracamy, co roku i wrócimy w najbliższym okresie czasu taką 
kalkulację każdorazowo przeprowadza nieprzewodniczący rady nie poszczególny 
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radny, ale są służby Pana Burmistrza, które przeprowadzają ta kopulację i 
przedstawiają tu Wysokiej Radzie także myślę, że państwa sugestie są przyjęte do 
wiadomości i też dziękuję Państwu za zwrócenie uwagi i myślę, że zostanie to 
przeanalizowanie przy ustalaniu najbliższej taryf wody.  
Jeżeli Pani chciała zadać pytanie to proszę bardzo. 
 
Mieszkanka Ząbkowic Śląskich, mam liczniki zerowe a za abonament musze 
zapłacić za dwa miesiące 25 zł i 80 gr pytam się, bo czegoś nie rozumie, mam dom w 
Zielonej Górze, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałam. W ogóle takiego, że 
abonamenty są to jest coś nie do powiedzenia coś jest nie tu.  
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, chciałem po raz kolejny 
Szanownym Paniom odpowiedzieć oczywiście Pań wnioski, sugestie są już w tej 
chwili analizowane, ale tak jak poinformowaliśmy, że do 1 maja 2013 roku te stawki 
muszą obowiązywać będziemy bardzo dogłębnie brać pod uwagę sugestię 
wypowiedziane i w pismach i sugestię, które dzisiaj Panie wypowiedziały, ponieważ 
przepisy, które uchwalamy my czy są uchwalane przez Sejm są przepisami, które 
życie weryfikuje może też należy się dogłębnie pochylić nad takimi zapisami, które 
jak w najmniejszym stopniu będą uciążliwe dla mieszkańców, ale na pewno ten 
wniosek Pań będzie wzięty pod uwagę.  
 
Radny Franciszek Gawęda, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu takiej prostej 
relacji nie wgłębiając się w szczegóły doskonale Panowie czy Pan Burmistrz zdają 
sobie sprawę, że cena wody jest zależna od ceny kosztów, jakie generuje Spółka 
Delfin. Jakie to są koszty i czy One są zgodne z oczekiwaniami jak również zgodne z 
naszymi oczekiwaniami, jako Radnych i Pana Burmistrza o tym decyduje Pan 
prawda? Do Pana obowiązku należy zwrócenie bacznej uwagi czy te koszty są 
rzeczywiste w wielu wypadkach i myślę, że dużo się nie pomylę same 
wynagrodzenia dla kadry kierowniczej są niebotyczne jak na skale Ząbkowic 
Śląskich niebotyczne Panie Burmistrzu ja wiem, że można sobie odzyskiwać tam 
odjęcie komuś tam 5 tysięcy złotych to nic się nie przełoży, przełoży się, bo jednemu 
się odejmie z 10 tysięcy z pensji i tak będzie zarabiał prawie 5 tysięcy i to jest za dużo 
jak na Ząbkowice drugiemu się odciągnie 3 tysiące zarobi tylko 4 tysiące i tak dalej i 
to są również Panie Burmistrzu koszty słuszną rację ma Pan, że Dopiero 1 maja, ale 
moja racja polega na tym, że 6 miesięcy jeszcze mamy do tego, aby tak zweryfikować 
koszty tak wymusić działania na Delfinie, aby te koszty były przedstawione w 
sposób rzeczywisty oczywiście znowu będziemy w maju dyskutować, że my już nic 
nie możemy zrobić, bo to są koszty za rok 2012 i znowu te ceny będą bardzo wysokie 
i znowu będziemy czekać aż będzie koniec roku 2013 powiemy, że to jest za rok 2012 
On nic nie zmienił i tak tym sposobem proszę państwa jest koło zamknięte, Państwo 
Radni zdajecie sobie sprawę z tego, że nawet, gdy my nie podejmiemy tej uchwały o 
Podwyższże wody a będzie Ona zgodnie z kosztami mówiąc bardzo na skróty to 
zrobi to za nas, kto inny, bo takie są realia prawne w naszym kraju, dlatego też 
ważną rolą jest Pana Burmistrza drugą naszą żebyśmy nie dopuszczali 
dogenerałowania, aż takich dużych kosztów przez Delfin począwszy właśnie od 
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zarobków szefostwa a skończywszy na niezbyt nieraz udanych inwestycjach 
podejmowanych czy pracach podejmowanych przez Delfin, ale to już zależy tylko i 
wyłącznie od Pana Burmistrza. Dziękuję bardzo. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, Panie Burmistrzu ewentualnie jak nie dzisiaj to, jako 
proszę potraktować zapytanie podczas w sesji i poproszę o odpowiedź w sprawie 
wniosku komisji przestrzegania prawa i porządku publicznego to jest z 2011 roku 
przypominam o tym wniosku, ponieważ już kilkakrotnie w tej samej sprawie 
mieszkańcy zwrócili się do mnie w ostatnim czasie a chodzi o boisko przy 
Gimnazjum nr, 2jako komisja taki wniosek przedstawiliśmy, komisja wnioskuje do 
Burmistrza Ząbkowic Śląskich, aby podjął działania zmierzające do rozwiązania 
administracyjno-organizacyjnego problemu związanego z boiskiem i jego otoczenia 
przy placu Marii Curie Skłodowskiej ze szczególnym uwzględnieniem wniosków 
dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2, zarządu osiedla Stare Miasto, które wnosi 
już od kilku lat, aby teren ten zaadaptować na ogólnodostępne boisko oraz mając na 
względzie żywotne potrzeby osób mieszkających w jego otoczeniu albowiem to 
miejsce bez monitoringu bez zamknięcia wejścia na to boisko staje się miejscem 
ogólnych spotkań, schadzek przy alkoholu po prostu mieszkańcy dość już coraz 
częściej zaczynają się skarżyć na to miejsce w starym mieście. Jaki jest postęp w 
sprawie i jak Państwo widzą rozwiązanie tego problemu? 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuje, Pan Burmistrz w 
stosownym czasie odpowie, bardzo proszę jeszcze w interpelacjach i zapytaniach 
radnych chciałby zabrać głos. Nie widzę, w związku z tym zamykam ten punkt. 
Przechodzimy do punktu 9. 
 
 
Ad. pkt. 9 Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik chciałbym poinformować 
Wysoką Radę, że sesja budżetowa jest planowana na 20 grudnia 2012 roku. Wpłynęła 
skarga Pana Ryszarda Barańskiego na uchwałę nr 17/80/2011 Rady Miejskiej 
Ząbkowic Śląskich z dnia 26 września 2011 roku w sprawie odmowy stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Andrzeja 
Dominika powyższa skarga zostaje przekazana do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego celem rozpatrzenia. Bardzo proszę, kto jeszcze z Pań i Panów 
Radnych chciałby zabrać głos w sprawach różnych. Bardzo proszę Pani Sołtys 
Jadwiga Zięba. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba, wypowiedziała się do ustawy śmieciowej. zapis nieczytelny… 
pozwolę sobie wyrazić opinię w tej kwestii uważam, że podjęcie tej uchwały nie było 
właściwe, ponieważ brak przygotowania do egzekwowania tych opłat za psy 
powoduje, że ustanawiacie państwo prawo niemożliwe do wyegzekwowania jego 
konsekwencją jest to, że tylko naiwni albo nadmiernie obowiązkowi obywatele 
kilkunastu lub kilkudziesięciu w sytuacji, kiedy właścicieli psów na terenie Gminy 
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jest, co najmniej z kilka tysięcy wnoszą opłatę w wyniku, której powstaje kwota 
mikroskopijna w skali budżetu naszej Gminy ustanawianie prawa. Powiedziałabym 
podważa autorytet władzy, którą dla nas Państwo, jako radni, jako Radni jesteście. 
Prosiłabym z tego miejsca żebyście Państwo dogłębniej zastanawiali się nad 
skutkami uchwał, które podejmujecie a które w pewnym sensie deprecjonują Radę 
takie jest moje odczucie i na pewno takie odczucie będzie w dużej części naszego 
społeczeństwa, ponieważ brak systemu brak kontroli sprowadza tych, którzy płacą 
do rangi nie chciałabym używać zasadnych słów osób nie do końca a jednak wsi 
prawda? Mieliśmy 48 sprawiedliwych przy 28 tysięcy obywateli naszej gminy, 
dlatego powinniśmy się sami zastanowić, bo myślę, że w gronie Państwa Radnych i 
najbliższej Państwa rodzinie 40 par i najbliższej Państwa rodzinie by się starało to jest 
jedna kwestia, druga kwestia dotyczy wszystkich uchwał związana z tą ustawą 
śmieciową podobnie jak na koniec dzisiejszych interpelacji. Ważne życiowo dla 
wszystkich obywateli naszej Gminy ustawy uchwały zapadają w ostatniej chwili, 
kiedy czas wymusza podjęcie decyzji, bo jeżeli my jej nie podejmiemy to podejmą je 
za nas inni tak jak to było powiedziane, bo prawo to przewiduje my nie podejmiemy 
uchwały w wysokości wody to zrobią to za nas inni tak było od wielu lat proszę 
państwa przypominam sobie doskonale taką sesje Ci, którzy wiele lat w tej sali, która 
miała zupełnie inny wystrój sobie przypominają jak w ostatniej chwili w czerwcu nie 
pamiętam już, którego roku trzeba było podjąć uchwałę odnośnie starej kwoty 
robiliśmy to nie wiem chyba za pięć dwunasta 30 chyba czerwca. Proszę Państwa 
wprowadzenia opłaty abonamentowej wszyscy o tym wiemy tylko nikt nie chce 
głośno powiedzieć byłoby biegiem, który miał stworzyć wrażenie, że woda u nas nie 
drożeje, bo taki myk był potrzebny Delfinowi proszę państwa stąd takie jakieś 
nienormalne sytuację, w których płacą za wodę Ci, których nie ma tak jak tu panie 
mówiły nawet kranu nie odkręcają podobnie problem będziemy mieli z tymi 
nieszczęsnymi śmieciami proszę państwa dzisiaj w pośpiechu nie do końca 
zastanawiając się ja nie chce zarzucać nikomu bezmyślności, ale może nie wszyscy 
dokładnie zapoznali się i mieli świadomość, jakie konsekwencję będą groziły te 
wszystkie uchwały, które Zostały podjęte to będzie podobnie jak z tą wodą, jeżeli my 
dzisiaj dyskutujemy nad tym, co się w zasadzie dzieje z popiołem i jaki to jest śmieć i 
nikt nam nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć ja na swój babski rozum rozumiem, 
że ustawodawca nie przewidział popiołu, jako rodzaju odpadów, który podlega 
selekcji i tak to chyba jest w tej ustawie zawarte tam są wymienione plastiki, papier, 
metal, elektroniczne odpady, meble i czort wie, co jeszcze, ale popiołu tam nie ma, z 
czego nam powinniśmy wnosić, że popiół jest zwykłym odpadem komunalnym 
niepodlegającym selekcji taka jest według mnie logika być Może się mylę, bo u nas w 
kraju każdy ma swoją logikę a zanim się dojdzie, jaką logiką się kieruje Proszę 
państwa to po drodze popełnia się cały szereg błędów i potem nie można odkręcić, 
bo już za zapadły na ten temat stosowne uchwały, ustawy i niewiadomo, co tam 
jeszcze i ze śmieciami będzie tak, że w społeczeństwie, które od lat powolutku jakoś 
wyrażało się gospodarkę taka sensowną proekologiczną służącą się do … nagle 
prowadzi się coś, co nie będzie uzasadniało selektywne skutki odpadów gdzie każdy 
będzie płacił równo niezależnie od tego a ludzie już się o tym przekonali 
wprowadziliśmy selektywną zbiórkę śmieci i ludzie zaczęli dostrzegać, jeżeli osobno 
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wrzuci do pojemnika papiery osobno coś tam jeszcze to jemu w tym kuble zostanie 
bardzo niewiele bardzo wielu wartość jego posesji, bo sytuację są różne zupełnie 
inaczej wygląda problem odpadów na wsi zupełnie inaczej w mieście wiadomo, że 
inaczej u kogoś w bloku w mieście a wiadomo, że inaczej u kogoś w domku 
jednorodzinnym w każdym bądź razie nie można wprowadzać … w której wszyscy 
będą płacili 15 zł od osoby daje taki przykład. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, ale Pani Jadziu my nie wiemy 
czy będziemy płacić jeszcze 15 może będziemy płacić 20 a może 8 także ja bym 
bardzo prosił, aby zawęzić tą swoją wypowiedź może są jakieś wnioski, aby szła 
Pani w takim kierunku. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba, Proszę Państwa musimy czytać między wierszami proszę 
zastanowić się nad skutkami, które przynoszą nie do końca są przemyślane decyzje, 
które Państwo tu podejmujecie mamy przykład z wodą to samo będzie ze śmieciami 
ludzie dojdą do wniosku, że nie warto selekcjonować za 20 % prawda? I tak dalej, co 
z pojemnikami, w które już Gmina i ZGK zainwestowało, które prawie wszystkie 
miejscowości i osiedla są wyposażone ręce będą zacierać tylko ci, którzy produkują 
indywidualne pojemniki, które będzie trzeba wyposażyć każdego właściciela, każdą 
… rodzinę produkującą śmieci, co z wieloosobowymi rodzinami proszę Państwa i to 
będzie pasztet, który trzeba będzie zjeść to będzie piwo, które trzeba będzie wypić a 
które będzie wynikiem dzisiaj podjętych uchwał uważam były mimo wszystko 
mimo wszelkich państwa spotkań trochę w pośpiechu jednak podejmowane. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiadając Pani Sołtys jeszcze 
raz dotyczący tego problemu śmieciowego, jeżeli można by było tak kolokwialnie i 
potocznie nazwać nie mamy możliwości nie przyjąć uchwał one mogą być lepsze lub 
gorsze w trakcie tak jak mówiłem przy kwestii każdego przyjmowanego dokumentu 
prawnego, jaką jest uchwała Rady Miejskiej wychodzą w praktyce różne 
niedociągnięcia i tak samo również będzie w tych uchwałach, jeżeli ustawodawca 
nakazuje, że samorząd musi przyjąć rozwiązania to my musimy to zrobić, jeżeli 
byśmy ich nie przyjęli to wojewoda nam je narzuci, jeżeli system, który w Warszawie 
na podstawie dyrektyw, których mówił przewodniczący Komisji …Krzysztof Gnach 
prezentując właśnie skąd się to wzięło to nie jest tak, że w Gminie Ząbkowice usiadło 
kilku urzędników i nagle wymyśliło sobie nowy system i no to sobie spróbujmy go 
wprowadzić w Gminie Ząbkowice wpłaćmy jeszcze po 15 zł na każdą osobę żeby 
każdego jeszcze dofinansować dodatkowo ja odpowiem, wprost jeżeli niebyły to 
ustawowy obowiązek wprowadzający czy nakazujący to byśmy tego nie 
wprowadzali tylko, że ustawa jest obligatoryjna i nawet zapisy jej są wyraźne, że 
jeżeli np. w samorząd nie zgodziłby się, bo akurat Rada Miejska np. Ząbkowic nie 
podjęłaby żadnej uchwały to wojewoda narzuciłby takie dokumenty i ten system i 
tak by był wprowadzony i tak tylko kwestią nadzoru prawnego, więc możemy liczyć 
tylko na to, że ten system będzie dobrze wprowadzany, możemy go wprowadzać, 
możemy robić to żeby nie wyszły te wszystkie wątpliwości, co mają na pewno 
wszyscy Radni i Pani Sołtys i na pewno będą mieli mieszkańcy, ale co do samej idei, 
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co do samego systemu, co do samego wykonania przez nas przepisów ustawy 
musimy się z tym zgodzić. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba, nie możemy robić tego w ostatnim momencie, bo my musimy 
zrobić każdy musi podjąć uchwały do końca roku   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, ale myśmy już te uchwały 
podjęli i tak jak Pan Burmistrz mówił będzie możliwość modyfikacji będziemy się 
wszyscy uczyć to nie jest tylko w Ząbkowicach tylko w całym kraju jak tu było 
powiedziane na którejś z komisji, że nas ustawodawca chce być jeszcze bardziej 
papieski i przygotował nam prawo, które wybiega jeszcze bardziej od unijnego, ale 
mówię uchwały zostały podjęte i będziemy się uczyć. Bardzo proszę Radna Danuta 
Tkaczonek. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, Chciałam się w jakiś sposób dołączyć do tej dyskusji ona 
jest o tyle ważna i merytoryczna albowiem ociera się o istotną dla nas sprawę o 
współtworzenie prawa lokalnego przez wszystkich mieszkańców wtedy, kiedy jest 
to możliwe i też uważam, że mieszkańcy też powinni mieć swój udział w czytaniu 
tych uchwał, wnoszeniu swoich poprawek uciekanie od konsultacji społecznych nie 
jest niczym dobrym, bo to są uchwały, które dotyczą bardzo ważnej sfery naszego 
życia tę uchwałę będzie Pan nadzorował i realizował na żywym organizmie po 
prostu i ważne jest nastawienie ludzi i emocjonalne i do chęci zmian a to Się buduje z 
chwilą, kiedy jest dyskusja obustronna, kiedy mieszkańcy mają możliwość 
wypowiedzenia się czasami w takich wnioskach, które ja przedstawiałam dzisiaj, bo 
mieszkańcy do mnie nadesłali nawet się pofatygowali mieć projekt uchwały i na 
projektach uchwały skreślali swoje zapytania nie trzeba się bać spotkań z 
mieszkańcami konsultacje społeczne są pewną formą kontroli społecznej władczego 
przykładem jest zauważone poprawki do okręgu wyborczych dwóch ulic 
Diamentowa i Rubinowa gdyby te uchwały były wcześniej np. chociażby tylko u 
przewodniczących zarządów wyłapaliby wcześniej takie uwagi albo proszę 
podwieszać projekty uchwał na stronie internetowej wówczas zainteresowane osoby 
i sołtysi będą mogli taką uchwałę mieć Wcześniej i przedyskutować w swoim gronie 
i na komisjach dawać wnioski proszę wyjść z takimi ważnymi sprawami 
bezpośrednio do ludzi, bo widzę, że idziemy w takim kierunku, że robimy prawo, 
ale już nie ważne jak a w naszym interesie jest żeby, jakość stanowionego prawa 
odzwierciedlała stan faktyczny w Gminie. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, Konsultacje społeczne są 
niesamowicie ważnym ogniwem funkcjonowania samorządu one są bardzo istotne ja 
akurat nie boję się ludzi, więc wielu aspektach życia naszej Gminy spotykam się z 
ludźmi spotkałem się również gdzie Pani Radna była świadkiem w sprawie projektu 
budżetu na rok 2013 nawet uczestniczyła, składała wnioski gdzie spotykam się z 
organizacjami, więc Proszę Panią stanowienie prawa jest również elementem, 
poprzez który Państwo tu siedzicie to wy jesteście również przedstawicielami 
społeczeństwa i w rozumieniu konsultacji społecznych i tak Urząd, jako organ 
traktuje Państwa to tak jak w Sejmie przecież nie całe 37 milionów ludzi decyduje o 
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sprawach Państwa tylko decyduje 460 posłów tak samo tutaj po to są organy 
wybierane do samorządów poszczególnych szczebli żeby w imieniu tych 
społeczności przedstawiać wnioski, jeżeli chcielibyśmy wszystkie elementy naszego 
życia i podejmowanych decyzji konsultować ze wszystkimi to doszlibyśmy do tego, 
że nie wniosków by było np., 20 które dzisiaj Pani miała tylko byłoby 120 albo i 200 
po to państwo jesteście przedstawicielami po to jest tak system prawny jest 
skonstruowany w każdej demokracji, że to przedstawiciele reprezentują 
mieszkańców i myślę, że do póki tak jest a lepszego systemu nie wymyślono tak jest 
dobrze. 
 
 
Ad. pkt. 10 Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, bardzo proszę, kto jeszcze 
chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z wyczerpaniem porządku dzisiejszych 
obrad zamykam 37 sesje Rady Miejskiej. 
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