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BRM.0002.39.2012 

Protokół nr XXXIX/2012 
z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 

odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku 
w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Ząbkowicach Śląskich 
 

 

Godzina rozpoczęcia: 09:00 

Godzina zakończenia: 09:45 

W sesji udział wzięli:  

1. Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich  

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

 

Nieobecni usprawiedliwieni Radni: 

• Burnat Zdzisław 

• Ciapka Marek 

• 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  XXXIX Sesję 
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy 
w niej 18 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. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
3. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    
4. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012; 
b) zmieniającej uchwałę Nr i/3/2009 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 23 

stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz 
innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
lub placówkach prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie; 

c) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Braszowice; 
d) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Koziniec; 
5. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji na rok 2013. 
6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013. 
7. Interpelacje i zapytania Radnych.  
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 
 

 

Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, chciałbym prosić Wysoką Radę 
aby wprowadzić pod obrady projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które 
nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2012.  
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wprowadzenie zaproponowanego 
projektu uchwały do porządku dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głos wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada wprowadziła do porządku obrad zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 

Czy ktoś z pań i panów Radnych chciałby coś wnieść do porządku dzisiejszych 
obrad?  
 
Radna Danuta Tkaczonek, chciałabym prosić o rozszerzenie dzisiejszych obrad o 
wniesiony przeze mnie projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej 
Ząbkowic Śląskich dotyczącego zmiany przepisów ordynacji wyborczej do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, złożyła Pani taki projekt 
uchwały, ja niezwłocznie przekazałem do opinii radcy prawnego i myślę, że na 
najbliższej sesji będzie ten projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad. 
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Czy jeszcze 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 Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w dniu 27 listopada 
uczestniczyłem w spotkaniu andrzejkowym Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych, dnia 8 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu dzieci z mikołajem 
na Ząbkowickim rynku, 11 grudnia uczestniczyłem w przekazaniu do użytku drogi 
Tarnów- Olbrachcice. 15 grudnia brałem udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym na 
rynku. 16 grudnia uczestniczyłem w jubileuszu kanonizacji św. Wincentego 
Pallotiego oraz w tym dniu brałem udział w przeglądzie tradycji i zwyczajów 
bożonarodzeniowych w Ciepłowodach. 20 grudnia wziąłem udział w spotkaniu 
wigilijnym Ośrodka Szkolenia i Wychowania, 21 grudnia udział w spotkaniu 
opłatkowym OSP Stolec. 
 
Ad. pkt. 3 Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    
 
Przedstawione przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka 
sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
 
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 Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję Pani Skarbnik, 
otwieram dyskusje. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zapis nieczytelny  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać 
głos, nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i bardzo proszę Pana 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o zaopiniowanie tego 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały przedstawionego 
przez Panią Skarbnik? 
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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: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głos wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 

aa) projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z 
upływem roku budżetowego 2012.  
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, zaprezentowała powyższy projekt uchwały, 
który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję Pani Skarbnik, 
otwieram dyskusje. Nie widzę głosów, zamykam dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, bardzo proszę Pana 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, bardzo proszę członków Komisji o przegłosowanie powyższego 
projektu. 
 
Głosowanie: jednogłośnie 
 
Projekt został przyjęty.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, dziękuję i poddaję Wysokiej 
radzie pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie 
wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2012. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głos wstrzymujących 
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Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
b) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr i/3/2009 Rady Miejskiej Ząbkowic 
Śląskich z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu przyznawania 
dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie 
 
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, bardzo proszę o opinię komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji Gminy Janusz Labok, Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję, otwieram dyskusje. 
Nie widzę głosów, zamykam dyskusję i poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie 
projekt uchwały: zmieniającej uchwałę Nr i/3/2009 Rady Miejskiej Ząbkowic 
Śląskich z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu przyznawania 
dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę 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, 0 głos wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
c) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Braszowice; 
 
Inspektor Danuta Wyskwarska, zaprezentowała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, Komisja na posiedzeniu w dniu 17 grudnia pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję, otwieram dyskusje. 
Nie widzę głosów, w związku z tym zamykam dyskusję i poddaję Wysokiej Radzie 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
Miejscowości Braszowice. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głos wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
d) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Koziniec; 
 
Inspektor Danuta Wyskwarska, zaprezentowała powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, również i tu jest opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Dziękuję, otwieram dyskusje. 
Nie widzę głosów, w związku z tym zamykam dyskusję i poddaję Wysokiej Radzie 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
Miejscowości Koziniec. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głos wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
Ad. pkt. 5 Przyjęcie planów pracy stałych Komisji na rok 2013. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz, odczytała plan pracy 
niniejszej komisji na rok 2013, który stanowi załącznik nr 10 protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, odczytał plan pracy niniejszej komisji na rok 2013, który stanowi 
załącznik nr 11 protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, odczytał plan pracy niniejszej komisji na rok 2013, który stanowi załącznik nr 
12 protokołu. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji Gminy Janusz Labok, odczytał plan pracy niniejszej komisji na rok 2013, 
który stanowi załącznik nr 13 protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Antoni 
Dulęba, odczytał plan pracy niniejszej komisji na rok 2013, który stanowi załącznik 
nr 14 protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska 
Jadwiga Dziewa, odczytała plan pracy niniejszej komisji na rok 2013, który stanowi 
załącznik nr 15 protokołu. 
 
W związku z brakiem uwag do planów pracy Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik, odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Stałych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na 2013 rok oraz poddał go pod 
głosowanie. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik Kto z Pań i Panów Radnych jest 
za przyjęciem zaproponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głos wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada zatwierdziła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Ad. pkt. 6 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik odczytał plan pracy Rady 
Miejskiej na rok 2013, który stanowi załącznik nr 17 protokołu. 
 
W związku z brakiem uwag do planu pracy Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik, odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na 2013 rok oraz poddał go pod głosowanie. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik Kto z Pań i Panów Radnych jest 
za przyjęciem zaproponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki: 
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Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głos wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada zatwierdziła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Ad. pkt. 7 Interpelacje i zapytania Radnych.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, Czy ktoś chciałby zabrać głos? 
Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. 
 
 
Ad. pkt. 8 Sprawy różne. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, Panie Przewodniczący, Panie i 
Panowie Radni, Szanowni Państwo tak jak przy omawianiu projektu budżetu na rok 
2013 informowałem o sprawie basenu krytej pływalni mam propozycje 10 stycznia w 
czwartek wyjazdu, aby obejrzeć jeden z basenów możliwość zadania wszelkich 
pytań, która mogłaby pomóc podejmowaniu też przez Wysoka Radę decyzji, dlatego 
proponujemy czwartek 10 stycznia do miejscowości Chojnów o godzinie 9;00. 
Prosiłbym Pań i Panów Radnych żeby do 4 stycznia do biura Rady zgłosić swój 
udział. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, tak jak Pan powiedział na początku sesji złożony przeze 
mnie projekt uchwały został przez Przewodniczącego Rady przekazany radcy 
prawnemu. Proszę udzielić mi informacji, dlaczego jest opóźnione procedowanie 
nad tym projektem uchwały, podczas gdy od 17 grudnia Rada Miejska podjęła 
szereg uchwał nawet w dniu dzisiejszym dwie uchwały zostały podjęte, nie jest to 
skomplikowana uchwała i tak jak zaznaczyłam na początku proszę o wyjaśnienie 
zaistniałej sytuacji wszyscy wobec prawa są równi. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, Nie jestem w stanie wyjaśnić Pani 
tą sytuacje, ponieważ Pani Mecenas w tej chwili przebywa na urlopie po okresie 
urlopowym uzyskam informacji. 
 
Radny Franciszek Gawęda, chciałbym podziękować Sołtysowi Grochowisk Panu 
Przemysławowi Pińczukowi na pewno nie za bardzo będzie z tego zadowolony, bo 
chciał pewnie, aby to się odbyło poza publicznym wymienieniem jego nazwiska, ale 
myślę, że pomógł tu, jaka wykazał w stosunku do mieszkańców Ząbkowic Śląskich 
do tych mieszkańców ta pomoc jest bardzo wielka Proszę Państwa ufundowane 
przez niego płody rolne spowodowały w niektórych domach to, że wigilia święta 
Bożego Narodzenia były z gorącym posiłkiem tym gorącym posiłkiem były 
ziemniaki, bo niestety i tak w naszym mieście jest także serdecznie dziękuję mam 
nadzieje, że Pan Sołtys przyjmie podziękowania dziękuję Panu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, chciałbym również 
poinformować wysoką radę, że w okresie świątecznym napłynęło do nas bardzo 
dużo życzeń dla Pań i Panów Radnych od różnych instytucji, szkół, przedszkoli jak i 
również od osób prywatnych.  
 
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik Panie Burmistrzu, Wysoka 
Rado, Drodzy Państwo chciałbym podziękować Radnym Rady Miejskiej za ten 
mijający rok, Chciałbym również podziękować sołtysom, przewodniczącym zarządu 
i wszystkim, którzy uczestniczyli aktywnie w pracach Rady Miejskiej, za pracę 
Urzędu Miejskiego, aby to nasza Gmina się rozwijała.  
Życzę Szczęśliwego Nowego Roku, aby zamierzenia, które Państwo planujecie 
spełniły się, dużo życzliwości wyrozumiałości. (zapis nieczytelny) 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, chciałbym podziękować Radzie 
Miejskiej za ten rok pracy spotykaliśmy się wielokrotnie, ale nie tylko tutaj bardzo 
często z wieloma z Pań i Panów Radnych z Pań i Panów Sołtysów, 
Przewodniczących i Zarządów rozmawiamy na bieżąco, załatwiamy wiele spraw 
rozwiązujemy wiele problemów i za to chciałbym Państwu podziękować, Radzie 
Miejskiej za współpracę, za realizowanie inwestycji za zmienianie Gminy Ząbkowice 
Śląskie proszę przyjąć najszczersze podziękowania wszystkim Pań i Panom Sołtysom 
również, bo wspomagacie Radę Miejską i Burmistrza i Urząd Miejski w realizacji 
tych zadań wskazujecie na nasze niedociągnięcia bardzo Państwu serdecznie 
dziękuję za wszystko, co było nie Tak ze strony Burmistrza ze strony mojej osobistej 
ze strony Urzędu Miejskiego serdecznie przepraszam i życzę wszystkim, aby w 
każdym dniu nowego roku zawsze była radość, optymizm, nadzieja i żeby osobiście 
nigdy Państwu nie zabrakło zdrowia Wszystkiego dobrego. 
 
 
Ad. pkt. 9 Zakończenie obrad. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, W związku z wyczerpaniem 
porządku dzisiejszych obrad zamykam 39 sesje Rady Miejskiej. 
 
 
Protokołowała 

 Monika Gwóźdź 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        

(-) Andrzej Dominik 


