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BRM.0002.38.2012 
Protokół nr XXXVIII/2012 

z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
odbytej w dniu 20 grudnia 2012 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

 

Godzina rozpoczęcia: 09:00 

Godzina zakończenia: 10:35 

 

W sesji udział wzięli:  

Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich  

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

 

Nieobecni usprawiedliwieni Radni: 

• Górowski Jacek 

• Krusze Dorota  

    

Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

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

Dyrektorzy placówek oświatowych 

Kierownicy jednostek organizacyjnych 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Szanowni Państwo, mamy 
dzisiaj szczególną uroczystość, ponieważ Pani Janina Cwynar i Pan Stanisław 
Cwynar otrzymali srebrne medale za zasługi dla obronności kraju, są to osoby, które 
wychowały kilkoro dzieci na wzorowych żołnierzy. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik oddał głos przedstawicielowi 
Wojkowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku Panu Kapitanowi Jackowi Ciężkiemu, 
który po krótkim przemówieniu uroczyście wręczył srebrne medale za zasługi dla 
obronności kraju Pani Janinie Cwynar i Panu Stanisławowi Cwynar. 
 
Następnie Pan Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek złożył od samorządu 
gminny Ząbkowice Śląskie gratulacje. 
 
Po zakończonej uroczystości wręczenia medali Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik przedstawił porządek posiedzenia: 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice 

Śląskie na lata 2013- 2027 

• Uchwała Budżetowa na 2013 rok 

-  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

3. Interpelacje i zapytania Radnych.  

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: chciałbym prosić Wysoką Radę, 
aby do porządku dzisiejszych obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 
zaproponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie wprowadziła do porządku dzisiejszych 
obrad projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 
na rok 2012. 
 
Czy ktoś z Pan i Panów Radnych chciałby coś wnieść do porządku obrad? Nie 
wiedzę. 
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W związku z tym przechodzimy do realizacji naszego porządku obrad. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, za chwile przedłożę w prezentacji 
projekt budżetu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2013. Projekt budżetu 
wpłynął do Rady Miejskiej 15 listopada 2012 roku, był procedowany na 
posiedzeniach komisji resortowych Rady Miejskiej. Szanowni Państwo Budżet 
Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2013, choć tworzony w perspektywie, czy ze 
świadomością kryzysu, który obowiązuje, który jest, który wśród nas funkcjonuje, 
widzimy to, czujemy to na różnego rodzaju spotkaniach, o tym się często mówi. 
Projekt budżetu na rok 2013 w mojej opinii został przygotowany w sposób rozsądny, 
który zapewnia w pełni zabezpieczenie edukacyjne, pomoc społeczną, gospodarkę 
komunalną, kulturę, sport, funkcjonowanie bieżące gminy, ale również jest 
budżetem rozwojowym, ponieważ w przedstawionym projekcie jest sporo środków 
przeznaczonych na realizację modernizacji, zmiany gminy, unowocześnianie, tak, 
żeby Gmina Ząbkowice Śląskie stawała się coraz bardziej rozwinięta i coraz lepsza. 
 
Przedstawiona i omówiona prezentacja przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich Marcina 
Orzeszka oraz przez Zastępcę Burmistrza Piotra Miernika stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu.  
 
 
Ad. pkt. 2 Podjęcie uchwał: 
 
• w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ząbkowice Śląskie na lata 2013- 2027 
 

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na posiedzeniu w dniu 17 pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: chciałbym poinformować 
Wysoką Radę, że Skład Orzekający Regionalne Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
uchwałą nr IV/281/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku wydał pozytywną opinię o 
podjęciu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 
2013. 
 
W/w opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
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Radny Marek Ciapka, z roku na rok jak mantrę powtarzam moje słowa, że kto nie 
ryzykuje ten nie jedzie. Uważam, że po raz kolejny, że założenia przyjęte w budżecie 
sprzed lat kilku i powtarzane i przedkładane, co rocznie do roku tego, w jakiś sposób 
procentują. Budżet na rok 2013 oceniam dość pozytywnie z kilku aspektów. Z 
aspektów finansowych i polityki fiskalnej, bo od takiej też nie uciekniemy w gminie, 
w mieście Ząbkowice Śląskie. Pozytywną stroną budżetu jest, że jest rozpatrywany w 
tym czasie, czyli przed końcem roku, bo to też jest bardzo ważna rzecz. Jedyną 
miękką stroną po raz kolejny, tak jak w roku bieżącym, uważam wysokość 
zaplanowaną środków dochodowych. Rozumiem, że budżet jest to dokument 
planistyczny, który polega na zapisaniu w nim wskaźników w oparciu o prognozy. 
Rozumiem, że dochody majątkowe w tym ze sprzedaży nieruchomości też są 
pewnymi prognozami, natomiast jak mniemam jest też jakiś wariant alternatywny, 
bo jak przyjmujemy wysokość prognozowanych dochodów majątkowych w tym 
budżecie, trzeba zadać sobie pytanie, co będzie, gdy się nie uda? Uczulam 
wszystkich Państwa odpowiedzialnych za ten budżet. Będę głosował za nim 
pozytywnie, bo jest ryzykowny, przemyślany. Uczulam, żeby mocno pracować nad 
tym budżetem. 
 
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 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ząbkowice Śląskie na lata 2013- 2027 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały?, proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
• Uchwała Budżetowa na 2013 rok 

 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
kończy się trudny rok 2012, docierają do nas niepokojące informacje PKB na koniec 
IV kwartału wyniósł zaledwie 1,4 %, bezrobocie ociera się o 13 %, zachodzi więc 
pytanie, jaki będzie ten rok 2013 dla naszego kraju, dla naszej gminy. 
Zaproponowany projekt budżetu dla naszej gminy uważam, że jest, tak jak 
powiedział Pan Radny Ciapka – ambitny, ale w pełni realny. Analizując ten budżet 
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postarałem się porównać go z budżetem z poprzedniego roku. I tak proszę Państwa. 
Dochody wzrosły o prawie 6,5 mln zł. Wydatki wzrosły o prawie 7,5 mln zł. Wydatki 
na oświatę wzrosły o prawie 800 tys zł. Skoro jestem przy oświacie to chciałbym 
państwu powiedzieć, że na komisji oświaty wszyscy dyrektorzy naszych placówek 
oświatowo-wychowawczych w pełni zaaprobowali ten ważki dla nich problem. 
Wydatki inwestycyjne, o których Pan Burmistrz Miernik tak szeroko mówił wzrosły 
o ponad 4,3 mln zł. Szanowni Państwo to tylko niewielkie porównanie, niewielka 
analiza w porównaniu do roku ubiegłego.  Chciałbym Państwu również powiedzieć, 
że wiele gmin w naszym kraju zadłużenie oscyluje w granicach 60%, a są gminy, 
które, niestety ten wskaźnik przekroczyły i czeka ich ciężka, ciężka dola.  Chciałbym 
Państwu powiedzieć również, że miasto Wrocław, które tak idzie szeroko do przodu, 
inwestuje również ociera się o próg 60 %. U nas - jak widzieliśmy na planszy - ten 
próg wynosi zaledwie 38, 99%, czyli 39%. Wobec tego w porównaniu z innymi 
gminami można rzec, że jest nieźle. Budżet moim zdaniem i zdaniem Komisji jest 
realny i skrojony na miarę naszych obecnych możliwości. Komisja Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu na posiedzeniach w dniu 10 i w dniu 17 po wnikliwej 
analizie i merytorycznej dyskusji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 
Chciałbym również dodać, że na posiedzeniu komisji w dniu 17 przewodniczący 
pozostałych komisji również w pełni zaaprobowali powyższy projekt. Dlatego 
uważam, ze ten projekt budżetu – jeszcze raz podkreślam – jest realny i w pełni do 
zrealizowania, ale pod warunkiem, że będzie przestrzegana w pełni dyscyplina 
finansowa.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, proszę o małą autopoprawkę w 
załączniku zadania inwestycyjne, jeśli chodzi o plany zagospodarowania 
przestrzenne, aby dopisać „i Gminy Ząbkowice Śląskie” 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwałą nr IV/283/2012 z dnia 12 grudnia 2012 
roku wydał pozytywną opinię z uwagami w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta i gminy Ząbkowice Śląskie projekcie uchwały budżetowej Gminy 
Ząbkowice Śląskie na rok 2013 wraz z uzasadnieniem. 
 
W/w opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, jak i również uchwałą nr 
IV/280/2012 Skład Orzekający wydał pozytywną opinię w sprawie opinii o 
możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie 
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013. 
 
W/w opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
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Radna Danuta Tkaczonek, reasumując swoje dotychczasowe wypowiedzi o 
przedstawionym planie budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na 2013 rok 
pokrótce przedstawiam następujące uwagi: 
 
Oceniając ogólnie przyjęte założenia projektu na 2013 rok trzeba stwierdzić, że już 
sama prognoza dochodów majątkowych szacowana na 13 mln zł wydaje się 
wątpliwa do zrealizowania. 
 
W projekcie budżetu na 2013 rok z aprobatą przyjmuję m.in. zaplanowane kolejne 
inwestycje w oświacie związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną 
przeciwpożarową, których potrzebę realizacji Komisja Przestrzegania Prawa i 
Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich wskazywała w maju 2011 
roku, po przeprowadzonym przeglądzie gminnych obiektów budowlanych 
użyteczności publicznej pod względem ochrony ppoż  i bezpieczeństwa.  Pod tym 
względem w budżecie tym zaplanowano: 
 
Wykonanie wewnętrznych sieci hydraulicznych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz 
urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich   
 
Wymiana pieca c.o. w budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach 
Śląskich  
 
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w 
Ząbkowicach Śląskich  
 
Mam jednak zastrzeżenia, największe do planu wydatków związanych z kulturą 
fizyczną. Dwukrotnie, tj. podczas posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i 
Porządku Publicznego oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu składałam 
wniosek o zmniejszenie kwoty na zadanie pn. Budowa krytej pływalni na terenie 
miasta Ząbkowice Śląskie o 500 tys zł z równoczesnym przeznaczeniem i zapisaniem 
tej kwoty na zadanie: Kompleksowa modernizacja basenu odkrytego. Wniosek po 
przegłosowaniu na każdej z Komisji nie został przyjęty większością głosów. 
Burmistrz Marcin Orzeszek również negatywnie ustosunkował się to tego wniosku. 
W mojej ocenie basen odkryty wymaga modernizacji w optymalnym zakresie, a nie 
kolejnego pacykowania o trwałości 7 dni w każdym sezonie letnim. Zapewnienie 
warunków pod względem bezpieczeństwa i estetyki jest istotą funkcjonowania tego 
obiektu i popularności korzystania z basenu przez mieszkańców gminy. Istnienie 
basenu odkrytego i nakłady na ten basen nie przekreśla marzeń, planów, 
przygotowań i realizacji budowy krytej pływalni. Ale cóż ... burmistrz i część 
radnych widzi sens tylko w tym, co jest tylko efektowną błyskotką.  
Wszyscy, a przynajmniej większość z nas, ma odczucie potrzeby wybudowania 
krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich i co do tego jesteśmy zgodni. Nie 
oszukujmy się jednak, basen kryty to jest luksus, więc w sposób naturalny rodzi się 
pytanie: czy długotrwały kryzys gospodarczy jest naprawdę odpowiednią porą, aby 
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wydawać pożyczki, kredyty  i dotacje na imponującą inwestycję, zamiast na rzeczy 
potrzebne oraz projekty przynoszące oszczędności? Jest cała masa pilniejszych 
potrzeb i problemów do rozwiązania, a nikt z magistratu nie odpowiada nawet na 
pytania:, jakie są choćby szacowane koszty utrzymania mającej powstać za 15 mln zł 
inwestycji?; jak tak duża inwestycja, szczególnie koszty utrzymania i zaciągnięte 
kredyty, wpłynie na budżet gminy w kolejnych latach? Dlatego - przede wszystkim 
w świetle tych niewiadomych, a przecież jakże istotnych dla budżetu danych - mam 
zastrzeżenie.  
 
Zapoznanie się z projektem budżetu na 2013 rok w zderzeniu z realizacją budżetu na 
2012 rok  prowadzi do refleksji, że od początku swojej kadencji burmistrz Marcin 
Orzeszek prowadzi politykę generującą piękne opakowanie, które jest wypełnione 
„pięknym chaosem”.   
Chcąc dać Panu szansę na realizację budżetu, zagłosuję za jego przyjęciem lecz mając  
o nim opinię  pozytywną  z zastrzeżeniami, iż budżet:  
- nie jest oszczędny, jeżeli chodzi o wydatki bieżące,  
- nie odpowiada na wyzwania, jakie czekają nas w 2013 roku i najbliższych latach,  
- jest zdeterminowany wielomilionową inwestycją, o której – jak już powiedziałam- 
nawet nie wiadomo, jakie są roczne koszty jej utrzymania i jak wpłynie na budżet 
gminy w kolejnych latach, co z kolei sprawia, że jest niepewny, gdyż nie patrzy się 
realnie na możliwości budżetowe,  
- przede wszystkim, nie gwarantuje w dostatecznym stopniu stabilizacji finansowej. 
 
(Przedłożone przez radną w/w stanowisko w sprawie Projektu Budżetu Miasta  
i Gminy Ząbkowice Śląskie na 2013 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu) 
 
Tuż przed sesją poprosiłam Pana Przewodniczącego o skserowanie dla mnie opinii 
RIO, oczywiście jest pozytywna tak jak powiedział, ale jak zostało wspomniane 
również z zastrzeżeniami. Wyczytałam tam istotną rzecz, która mówi o tym, że moja 
ocena budżetu nie jest gołosłowna i nie jest wydumana w jakiś sposób niechętny do 
samego dokumentu i Regionalna Izba Obrachunkowa w punkcie 7 tejże uchwały 
stwierdza następująco:  
 
 „W ocenie Składu Orzekającego na zbyt wysokim poziomie w porównaniu z 
wykonaniem lat poprzednich planowane są w 2013 roku dochody ze sprzedaży 
mienia. (...) W uzasadnieniu do uchwały budżetowej nie odniesiono się do realności 
realizacji dochodów ze sprzedaży mienia. Ze względu na poziom i strukturę 
planowanych dochodów i wydatków Skład Orzekający zwraca uwagę, iż w 
przypadku braku realizacji na planowanym poziomie dochodów ze sprzedaży 
mienia komunalnego konieczne będzie zabezpieczenie innych źródeł finansowania 
wydatków lub ograniczenie ich poziomu. Za realność planowanego budżetu oraz 
sytuację finansową gminy odpowiedzialność ponoszą jej organy – Burmistrz i Rada 
Miejska.” 
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Pozostając w sferze porównania Radnego Marka Ciapki, iż  „kto nie ryzykuje ten nie 
jedzie” – w mojej ocenie ta jazda powinna być z tzw. ryzykiem kontrolowanym, a tę 
funkcję kontrolną spełnia Rada Miejska i dlatego zachęcam radnych, szczególnie 
Komisję Rewizyjną, do kontrolowania faktów, nie podchodzenia w sposób bez 
krytyczny  nad zdarzeniami jakie się dzieją w ciągu każdego dnia w naszej gminie 
związanego z realizacją budżetu, ale z pełną refleksją i kontrolą faktów które będą 
miały miejsce poprzez wydawanie publicznych pieniędzy. 
 
Radny Franciszek Gawęda, uważam, że przedstawiony na dzisiejszej sesji Rady 
Miejskiej Ząbkowic Śląskich projekt budżetu Pana Marcina Orzeszka jest 
kontynuacją polityki niepewności i mało realnych zapisów w budżecie. Ponadto 
odnoszę wrażenie, że przedstawiono nam taki stary-nowy budżet. Wiele z inwestycji 
ujętych w budżecie na 2013 rok , pomimo tego, że jest ich spektakularnie dużo, były 
już ujęte w budżecie na 2012 rok, i były lub też będą przeniesione do kontynuacji w 
ramach budżetu na 2013 rok. 
 
Budżet, Proszę Państwa jest mało realny - będę w przeciwieństwie do większości 
radnych - szczególnie dochody majątkowe, o których mówił radny Marek Ciapka i 
radna Danuta Tkaczonek. Do budżetu w przyszłym roku dochody te zostały 
wpisane z góry założeniem nierealności, pond 13 mln zł.  Trudno mieć przy tym inną 
ocenę skoro plan dochodów przypominam wynosił ok. 9 mln zł. W listopadzie 2012 
roku zmniejszono ten plan o 6 mln zł, a dochody stricte majątkowe ustalono na 7 mln 
zł. Najpoważniejsze jednak zastrzeżenie mam do wydatków związanych z 
jednorazowym dodatkiem uzupełniającym dla nauczycieli w kwocie 1,3 mln zł 
łącznie z kosztami wynikającymi z awansu zawodowego nauczycieli.  Błąd z 2011 
roku został ponownie powielony pomimo przeprowadzonego i zapłaconego przez 
burmistrza audytu. Wnioski z tego audytu nie zostały zrealizowane podobnie jak 
wnioski Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie. Przypominam Państwu, że 
również i ja na sesji styczniowej, jak również na innych sesjach Rady Miejskiej w 
ciągu roku oraz komisjach zwracałem szczególną uwagę Państwa radnych na ten 
problem, jednak bezskutecznie. Skutkuje to dzisiaj obciążeniem budżetu w 
wysokości ok. 1,5% - 2 % całego budżetu. Przypomnę Państwu, że w styczniu tego 
roku 2012 łataliśmy dziurę oświatową z 2011 roku, bo niedoszacowanie 
spowodowało, iż z budżetu Gminy należało wypłacić jednorazowy dodatek 
uzupełniający dla nauczycieli w kwocie ponad 800 tys zł.  Pomimo srogiej nauczki, 
jaką otrzymaliśmy to samo czeka nas w budżecie na 2013 rok. I nie można tego 
inaczej nazwać jak skandalem, a że nie wyciągnięto z tego żadnych wniosków, 
pomimo potwierdzenia błędu przez ww. audity i kontrole, osoby winne tego stanu 
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, w tym również służbowej. W styczniu tego 
roku mogliśmy to przyjąć, jako błąd nas wszystkich, radnych Rady Miejskiej, bo 
również ja wówczas głosowałem za zmianami, które doprowadziły do takiej sytuacji. 
Jednak w chwili obecnej nie można już tego traktować w kategorii pomyłek, jest to 
świadome, celowe działanie na szkodę gminy i niegospodarność. Winni tego stanu 
rzeczy powinni ponieść konsekwencje, co najmniej służbowe. Jednak, jak wynika z 
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zachowawczej postawy burmistrza Marcina Orzeszka nad tą sprawą chce się przejść 
do porządku dziennego. 
 
Przypominam też, że to, co powinniśmy uczynić w początkowych miesiącach tego 
roku, dopiero po dziesięciu miesiącach, w grudniu tego roku, na sesji pierwszej 
grudniowej zostało nam przedstawione do rozpatrzenia, tym samym zwiększyliśmy 
dodatek motywacyjny dla nauczycieli z 1do 6%. I te działania, gdyby były podjęte na 
początku roku tego, zmniejszyłyby obciążenie budżetu 2013 roku, co najmniej o 
kilkaset tysięcy zł. Dlaczego tego nie uczyniono? Myślę, że Rada Miejska, Komisja 
Rewizyjna w tym zakres powinna podjąć wszelkie możliwe dostępne prawem 
działania w celu wyjaśnienia całości zaistniałej sytuacji. 
 
Wysokość dotacji dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury i przyjęty przez burmistrza 
sposób finansowania działalności kulturalnej (doraźne umowy zlecenia na 
organizację imprez) nie pozwala Ząbkowickiemu Ośrodkowi Kultury w pełni na 
efektywne planowanie wydatków i realizowanie oferty kulturalnej.  Niestety 
wnioski o urealnienie dotacji dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury zostały 
odrzucone, co znacząco wpłynie na jego funkcjonowanie, a dodatkowo 
najważniejsze jest to, że spowoduje zwiększenie kosztów i wydatków, które poprzez 
urealnienie można by było uniknąć. 
 
W Gminie Ząbkowice Śląskie konieczna jest reforma struktury wydatków bieżących. 
O czym niejednokrotnie tak podczas sesji Rady Miejskiej i podczas komisji 
resortowych informowała nas Pani skarbnik gminy. Niestety budżet na 2013 rok tego 
nie zakłada.   
To świadczy, że zrealizowaliśmy w jakiś sposób budżet za 2012 rok, i przygotowano 
budżet na 2013 rok może świadczyć tylko i wyłącznie o niezwykle dobrej pracy Pani 
skarbnik gminy. Podejrzewam, że gdyby nie jej postawa, moglibyśmy w chwili 
obecnej mieć troszeczkę większy pasztet. 
 
Zdecydowanie proszę Państwa nie podzielam polityki niepewności i mało realnych 
do zrealizowania zapisów w budżecie. W odróżnieniu od Pani radnej Danuty 
Tkaczonek nie będę stawiał tylko zastrzeżeń, będę głosował przeciwko jego 
uchwaleniu. Nie będę również prezentował swoich propozycji jak miałem okazję do 
tej pory czynić przy każdym budżecie, ponieważ postawa radnych i tak już 
wiadomo, jaka jest, dlatego też szkoda było mojego wysiłku, pracy, dlatego nie 
poddam żadnych zmian w budżecie.  
 
Nie w sposób również nie zauważyć – i ja to zauważam - pozytywnych rzeczy w 
budżecie. Może wymienię tylko te sfery związane z ochroną zabytków, zmianą ulic, 
zielenią miejską, którą nareszcie doceniono. Są to pozytywne cechy tego budżetu. 
Tylko pozostałe, czy są one realne? Tak jak np. w przypadku basenu, o którym 
wspominała i dosyć szeroko rozwodziła się Pani radna Danuta Tkaczonek powiem 
tak, wybudować basen czy jakąkolwiek inwestycję na obecnych etapach 
finansowania z różnych źródeł nie jest żadną, podkreślam żadną sztuką. Sztuką jest 



10 

 

utrzymać. Stąd też obawiam się, że jeżeli dalej będziemy brnęli w ten bardzo 
populistyczny – dla mnie oczywiście, jak najbardziej potrzebny basen - jednak na 
dzień dzisiejszy populistyczne te hasło, stanie się tak, że za kilka lat Rada Miejska, 
samorząd będzie miał niezłe kukułcze jajko w swoich budżetach, za które oczywiście 
będziemy obciążeni my, jako osoby, które o tym zadecydowały. 
Ponieważ radna Danuta Tkaczonek przedstawiła część uzasadnienia Składu 
Orzekającego RIO we Wrocławiu, tylko dla pamięci radnych powtórzę jeden tych 
zapisów „Za realność planowanego budżetu oraz sytuację finansową gminy 
odpowiedzialność ponoszą jej organy” Państwo wiedzą z poprzedniej wypowiedzi, 
ze jest to Burmistrz i Rada Miejska.” Dziękuję bardzo. 
 
Radny Marek Ciapka, w woli uzupełnienia mojej przedwczesnej wypowiedzi, tutaj 
oczywiście zgadzam się z Radną Danutą Tkaczonek, że mówimy tutaj o ryzyku 
„jazdy kontrolowanej”, bo moja wypowiedź co do budżetu i wskaźników zawartych 
w tym budżecie miała tylko i wyłącznie to na myśli, że prognoza jest dosyć duża i 
życzę nam wszystkim powodzenia, którzy będą głosować i którzy ten budżet 
tworzyli, mam nadzieję, że to się uda. W odniesieniu do tego, co mówił Pan 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński co 
do wskaźników spłaty rocznej oraz zadłużenia budżetu, tak one są bardzo 
pozytywne 6 % i 37 % tj. nic.  Mnie najbardziej martwi polityka finansowa Państwa 
w tym zakresie, ustawy o finansach publicznych, która co jakiś czas wkłada 
dodatkowe ograniczenia na samorządy w zakresie zaciągania zobowiązań i realizacji 
budżetów, tłumaczy się to tym, że budżety samorządy jednostek terytorialnych są 
bardzo dużo zadłużone wobec budżetu państwa, z oczywiście z wymykiem jakimś, 
bo jest to nieprawda, jak się przyjmuje, to zadłużenie wszystkich budżetów tj.  
50 miliardów zł przy zadłużeniu ogólnym, przy długu publicznym państwa prawie  
9 900  miliardów zł, zadłużenie obejmuje  2,5 samorządów co daje 15 mln na 
samorząd, mówimy tutaj o samorządach, które dysponują budżetami 
kilkunastomiliardowymi, jak Warszawa, że nie jest to żadne zadłużenie, myślę, że to 
jest ten kierunek. 
 
I ta „jazda ryzykowna”, o której mówiłem, że „kto nie ryzykuje, ten nie jedzie” dot. 
tego, że trzeba dopóki są możliwości finansowania i współfinansowania inwestycji 
dużych, trzeba z tego korzystać łącznie z tym, że zbliża się do tych granic 
określonych przepisami prawa, bo będzie coraz gorzej. A póki jest możliwość to 
trzeba z tego korzystać. Tylko powstaje jedno wielkie pytanie, co będzie jak nie 
będzie dochodów? I tutaj mówię o alternatywie, na którą uczulam pana burmistrza i 
nas wszystkich, że powinniśmy zastanowić się, co dalej… zapis nieczytelny 
 
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: Uchwała Budżetowa na 2013 rok 
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Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały?, proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Ostatecznie radni budżet Ząbkowic Śląskich uchwalili 18 głosami za, w tym głos 
radnej Danuty Tkaczonek z uwagami, 1 przeciw (radny Franciszek Gawęda). 
 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, bardzo serdecznie dziękuję tym 
radnym, którzy zaufali. Dziękuje Radnej Danucie Tkaczonek i Panu Markowi Ciapce, 
którzy wyrazili, chociaż krytyczne głosy, ale zagłosowali za tym budżetem dając 
szansę rozwojowi tej gminy, bardzo serdecznie dziękuje również wszystkim 
pozostałym radnym, którzy wyrazili taką wolę, abyśmy szli do przodu. 
 
 
• projekt uchwały 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 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, proszę poinformować radę, jakie zadania statutowe 
wymagają dofinansowania 11 dni przed końcem kultury? 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, zgodnie z wnioskiem złożonym przez ZOK, 
tam chodzi o organizację imprezy „Mikołajki” oraz „Jarmark Bożonarodzeniowy”. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, … uważam, że uwaga pana radnego Franciszka była 
bardzo ważna i istotna dla funkcjonowania budżetu Gminy i dla samej instytucji 
kultury, i nie miał pewnie nic złego wykazując te błędy, a jedynie chciał naprawić tę 
sytuację, czego dowodem jest ten moment przekazania 28 tys na statutową 
działalność dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, dziękuję, zamykam dyskusję i 
bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o 
opinię Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 
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Głosowanie: Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. 
 
Projekt został przyjęty.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, dziękuję 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, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
Ad. pkt. 3 Interpelacje i zapytania Radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w okresie międzysesyjnym nie 
wpłynęła żadna interpelacja do biura Rady Miejskiej. 
 
Radny Marek Ciapka, zadaje pytanie, dot. co tam w naszych sprawach bardzo 
ważnych, mówię o gospodarce, o terenach inwestycyjnych wykazanych do 
przekształcenia i jak wygląda sprawa w Ministerstwie Rolnictwa? zapis nieczytelny 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, jest to bardzo ważny temat, 
oczywiście jesteśmy po rozmowach z Ministerstwem Rolnictwa, które czeka w tej 
chwili na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, do tej pory nie ma tego 
wyroku, to już kilka miesięcy od ostatniej informacji, którą tutaj przedłożyłem i do tej 
pory nie ma rozstrzygnięcia, w naszej opinii, nasze uzasadnienie jest na tyle 
merytoryczne, że powinniśmy wygrać ten proces, ale musimy poczekać do 
ostatecznego rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
 
Radny Marek Ciapka, następne pytanie to zapis nieczytelny 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, na dzień dzisiejszy mamy do końca 
sezonu grzewczego tak, jak Pan Radny wspomniał, podpisaliśmy kolejny aneks do 
umowy, ale również spółka „Powiernik” jest już gotowa do prowadzenia 
bezpośrednio. Uzyskaliśmy wszystkie możliwe dokumenty, jesteśmy już gotowi na 
to. 
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Ad. pkt. 4 Sprawy różne. 

 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, krzywa wieża znalazła się z 
jednych 9 lokalizacji, które od dnia jutrzejszego będą promowały dolny Śląsk. Udało 
się przekonać Urząd Marszałkowski, że Krzywa Wieża jest znaczącym i 
sztandarowym zabytkiem, który powinien promować dolny Śląsk i tak się właśnie 
stało. Spot reklamowy ukaże się już 24 grudnia. Cała kampania dolnego śląska  
to 9 mln zł. Gmina Ząbkowice nie wydała ani złotówki. Jest to nasz wszystkich 
sukces. 
 
Osoby zgromadzone na sali obejrzeli spot reklamowy dolnego śląska. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poinformował Wysoką Rade  
o pismach, jakie wpłynęły do Biura Rady Miejskiej. 
 
Poinformował również, że dnia 28 grudnia odbędzie się posiedzenie rady miejskiej. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, mały wniosek do pana burmistrza od mieszkańców z 
ulicy legnickiej, prosili aby wyposażyć ulice legnicka w kosze na śmieci. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik oraz Burmistrz Ząbkowic 
Śląskich Marcin Orzeszek złożyli świąteczne życzenia. 
 
 
Ad. pkt. 5 Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z wyczerpaniem 
porządku dzisiejszych obrad zamykam 38 sesje Rady Miejskiej. 
 
 
Protokołowała 

Monika Gwóźdź 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        

(-) Andrzej Dominik 
 


