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BRM.0002.40.2013 
Protokół nr XL/2013 

z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
odbytej w dniu 23 stycznia 2013 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

 

Godzina rozpoczęcia: 09:00 

Godzina zakończenia: 11:40 

 

W sesji udział wzięli:  

Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich  

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

 

Nieobecni usprawiedliwieni Radni: 

Zdzisław Burnat 

Dorota Krusze 

 

Ponadto uczestniczyli: 

Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

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

oraz osoby przybyłe na sesję 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 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 otworzył XL Sesję Rady Miejskiej Ząbkowic 
Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy w niej 19 radnych, co stanowi 
odpowiednie quorum, przy którym rada może obradować i podejmować 
prawomocne decyzje.  
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Następnie przedstawił porządek posiedzenia.  
 
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. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2012. 

5. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej za rok 2012. 

6. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2013; 

b) w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Ząbkowice 

Śląskie. 

c) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Ząbkowice Śląskie; 

d) w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

e) w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dotyczącego zmiany 

przepisów ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. Interpelacje i zapytania Radnych.  

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad. 

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Wysoką Radę, aby 
wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.  
 
Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu.  
 
Zapytał Radnych czy ktoś jeszcze coś chciałby wnieść do porządku obrad? 
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Radna Danuta Tkaczonek, złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały 
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie do czasu 
sporządzenia projektu uchwały zgodnego z art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi do 
lat 3 i  art. 126 i 127 normami ogólnymi ustawy o finansach publicznych. Stwierdziła, 
że projekt uchwały nie określa rodzajów przedsięwzięć, które Gmina zamierza 
finansować dotacją celową. Cecha prawna dotacji jest taka, że dotacja z art. 60 
ustawy opieki nad dziećmi do lat 3 jest dotacją celową w powiązaniu z normami 
ogólnymi ustawy o finansach publicznych tj., art. 126 i 127 ustawy o finansach 
publicznych, nie można udzielać jej i przeznaczać na sfinansowanie całokształtu 
działalności beneficjenta z tytułu opisanych ogólnie w art. 10 ustawy o opiece nad 
dziećmi do lat 3 działań żłobka lub klubu dziecięcego, ale należy ją wiązać ze 
sfinansowaniem konkretnie realizowanego celu rozumianego, jako efekt, 
przedsięwzięcia lub działanie mieszczące się w działalności z art. 10 cytowanej 
ustawy. Przeznaczeniem udzielonej dotacji celowej ustanowionej na podstawie art. 
60 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 mogłoby być: sfinansowanie lub 
dofinansowanie określonych uchwałą rady gminy kosztów np. żywienia, kosztów 
określonych zajęć edukacyjnych bądź kosztów świadczeń medycznych np. 
szczepienie nieobjęte finansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia lub 
świadczenia rehabilitacyjne. Zatem regulując zasady ustalenia dotacji, rada gminy 
powinna określić rodzaje przedsięwzięć realizowanych w stosunku do każdego 
dziecka żłobka lub klubu dziecięcego, jako preferowanych przez gminę celów 
przeznaczenia i wykorzystania dotacji z art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi. 
Dotacja z art. 60 nie udziela się na całościowo rozumianą działalność opiekuńczą 
prowadzoną w stosunku do dziecka uczęszczającego do placówki, ale na konkretny 
cel, działanie, przedsięwzięcie (uchwała Kolegium RIO w Krakowie z 10.08.2011 r. 
Nr KI-4011/385/11). Ze względu na takie przeznaczenie dotacji jej rozliczenie nie 
może dokonywać się jakimkolwiek wydatkami z tytułu działalności merytorycznej 
żłobka lub klubu dziecięcego, ani tym bardziej samą tylko liczbą dzieci. Dotację, 
adekwatnie do jej przeznaczenia, należy rozliczać wydatkami mającymi bezpośredni 
związek z celem, na który konkretna dotacja została udzielona. W odróżnieniu do 
wyżej wymienionych przedsięwzięć w wymogu, aby cel dotacji przekładał się 
bezpośrednio na każde dziecko nie spełniały takie przedsięwzięcia, których 
wyłącznym celem byłby np. remont obiektu, budowa placu zabaw, zapłata czynszu 
najmu za pomieszczenia udostępnienie do prowadzenia żłobka lub klubu 
dziecięcego. Projekt doprowadzi do sytuacji, że beneficjent będzie mógł sobie 
sfinansować cokolwiek, bo w kategoriach dobra dziecka. W interesie podatników i 
gminy jest doprecyzowanie, co dofinansowywać i wspierać, aby pieniądze były 
efektywnie wydatkowane. 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, powiedziała, że uchwała jest przygotowana do 
procedowania załączniki, które nie zostały wcześniej dostarczone zostały dane. 
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 art. 60 mówi : do zadań żłobka i klubu 
dziecięcego należy w szczególności: 
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1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 
domowych,  

2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej 
przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb dziecka, 

3. prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych uwzględniający 
rozwój psychomotoryczny dziecka właściwych do wieku dziecka.  
 

Art. 60 podmioty, o których mowa w art. 8 prowadzących żłobek lub klub dziecięcy 
mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym 
dotację celową z budżetu gminy wysokość i zasady ustalania dotacji celowej w 
ustępie 1 określa Rada Gminy. W drodze uchwały podczas procedowania nad tą 
uchwałą, ona miała kształt inny, a m.in. dotacja na dziecko zamieszkałe na terenie 
Gminy Ząbkowice Śląskie, takie było uszczegółowienie ze względu na to, że po 
konsultacjach prawnych nie można takiego uszczegółowienia ująć w tej uchwale 
zostało to wycofane. Również konsultacje prawne określiły, że uszczegółowienie 
zakresu, o którym mówiła Pani Radna jest bezzasadne. Uchwała w tej formie jest 
przygotowana do procedowania i podpisana przez Radcę Prawnego. Na Komisji 
padło również inne stwierdzenie dot. art. 4. Jest to odwołanie do ustawy o systemie 
oświaty - Art. 90 mówi o tym, że do 30 września każdy podmiot daje potencjalną 
liczbę wychowanków, którymi chciałby się zająć w kolejnym roku budżetowym, 
jeżeli chodzi o finansowanie niepublicznych przedszkoli miesięcznych jest to 
comiesięczny wniosek o transze na konkretną liczbę dzieci, która nie musi pokrywać 
się z maksymalną liczbą okazaną we wniosku z 30 września roku poprzedzającego. 
 
Radny Franciszek Gawęda, stwierdził, że Pani Burmistrz powiedziała, że zasady 
ustawy, na które się powoływała ustala Rada Gminy, czyli podważyła swoją 
wcześniejszą wypowiedź, gdyż Rada jest odpowiedzialna za celowość i 
gospodarność środkami publicznymi. Zadał pytanie czy zacytowany przez Radną 
Danutę Tkaczonek przepisy o finansach publicznych oraz o rzecznictwo regionalnej 
izby rachunkowej są prawidłowe i zgodne z prawem czy nie mają żadnego wpływu 
na podejmowanie decyzji? 
 
Wywiązała się krótka dyskusja. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, stwierdziła, że Rada musi uchwalić, na jaki cel. 
Jeżeli chodzi o dotację dla niepublicznych przedszkoli to jest innego rodzaju dotacja 
w ustawie nie ma mowy o dotacji celowej dla niepublicznych przedszkoli w 
przypadku żłobka to jest mowa o dotacji celowej. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, jako projektodawca, wniósł o 
wycofanie projektu uchwały. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 
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dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Ząbkowice Śląskie, aby wprowadzić go do porządku obrad. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosy przeciw, 0 głosy wstrzymującej 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad projekt 
uchwały.  
 
Dodał, że z porządku obrad został wycofany projekt uchwały w sprawie wysokości i 
zasad ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na 
terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
 
Ad. pkt. 2 Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że w kresie 
międzysesyjnym brał udział w sylwestrowym turnieju piłki nożnej, w powiatowej 
Radzie Zatrudnienia, w uroczystym przekazaniu nowego samochodu ratowniczo 
gaśniczego dla OSP Stolec oraz przyjmował interesantów.  
 
 
Ad. pkt. 3 Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    
 
Przedstawiona przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka informacja 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 4 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2012. 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, przedstawiła powyższe 
sprawozdanie. Sprawozdanie w formie pisemnej stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał czy ktoś chciałby zadać 
pytanie. 
 
Radny Krzysztof Gnach, zapytał o ilość osób, które oczekuję na pobyt w domu 
pomocy społecznej. 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, odpowiedziała, że w 
ubiegłym roku było 22 osoby a w tym 32 osoby. Na przełomie grudnia i stycznia 
zostały umieszczone 4 osoby nieplanowane z interwencji, stan zdrowia, sytuacja, w 
której te osoby się znalazły, warunki mieszkaniowo bytowe i zdrowotne zmusiły do 
takiej decyzji. Obecnie jest to liczba 14 osób i już otrzymali 3 podania. 
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Radny Franciszek Gawęda, zadał pytanie czy w stosunku do roku 2011 ta tendencja 
jest wzrostowa i jakie są tendencje na rok bieżący 2013. Ile wniosków zostało 
odrzuconych niespełniających warunków. Jak wygląda sytuacja ludzi biednych, 
ubogich, bezdomnych w trakcie tej zimy? 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, na pytanie Radnego 
odpowiedziała, że jest tendencja wzrostowa. Kryteria poszły w górę i więcej osób się 
kwalifikuje do pomocy społecznej i w formie dożywiania. Nie ma tak, że podanie 
zostaje bez rozpatrzenia jest decyzja odmowna, jeżeli chodzi o dom pomocy, ale 
osoba zostaje informowana, że jest na liście oczekującej. Staramy się z dożywianiem 
w granicach prawnych pozytywnie wydawać.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał czy ktoś chciałby 
jeszcze zadać pytanie? W związku z brakiem pytań zamknął dyskusję. 
 
 
Ad. pkt. 5 Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej za rok 
2012. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz, odczytała sprawozdanie z 
pracy Komisji za rok 2012. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska 
Jadwiga Dziewa, odczytała sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2012. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2012. Sprawozdanie stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Antoni 
Dulęba, odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2012. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2012. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji Gminy Janusz Labok, odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2012. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad. pkt. 6 Podjęcie uchwał: 
 
a) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 

na rok 2013; 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Radny Franciszek Gawęda, wypowiedział się na temat basenu, który ma 
prawdopodobnie powstać w Gminie oraz aby rozważać celowość, rzetelność, 
gospodarność i wydawanie środków publicznych pod względem ich możliwości. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik, odpowiedział, że pieniądze 
są zabezpieczone w tym roku 5 mln i w kolejnych dwóch latach również po 5 mln.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał czy ktoś chciałby 
jeszcze zabrać głos? W związku z brakiem pytań zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 

 
c) projekt uchwały w sprawie 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, odczytał powyższy projekt uchwały i wyjaśnił, dlaczego jest nowy 
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Brak dyskusji. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem głosów w 
dyskusji zamknął ją i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 

 
d) w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, odczytał powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Brak dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem głosów w 
dyskusji zamknął ją i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
• projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 

 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć, odczytał 
powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 
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W związku z dwoma poprawkami wniesionymi do treści uchwały, poprosił o 
zmianę w załączniku nr 1 o dopisanie w § 4 pkt. 1 po kwocie, lecz nie więcej niż 5 tys 
zwrotu brutto, natomiast w § 5 pkt. 2  (…) załącza oryginały faktur lub rachunków i 
aprobat technicznych. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Radny Krzysztof Gnach, powiedział, że brakuje aprobaty Pani Radcy Prawnego, czy 
nie ma tutaj jakiś obaw? 
 
Kierownik Wydziału Funduszów Zewnętrznych Dariusz Małozięć, odpowiedział, 
że posiada uchwałę z opinią prawną Pani Mecenas. Jest opinia pozytywna. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że dopatrzyła się poprawki, aby ją wnieść 
w § 8 ust 3 pkt. 1 (…) potwierdzone kopie rachunków… proponuje dodać „za 
zgodność z oryginałem” oraz w pouczeniu pkt. 3 i w załączniku nr 6 pkt. 1. 
 
Radny Franciszek Gawęda, Zadał pytanie o orientacyjny koszt budowy i montażu 
przydomowej oczyszczalni ścieków. 
 
Kierownik Wydziału Funduszów Zewnętrznych Dariusz Małozięć, opowiedział, że 
orientacyjny koszt to około 10 tys zł, zależy to od zastosowanej technologii. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zaproponował, aby w § 4.1 nie określać tej kwoty nie 
więcej niż 5 tys zł a zostawić kwotę do 50 % udokumentowanych faktur na rachunki 
i taki składa wniosek. 
 
Radny Antoni Dulęba, twierdzi, że jeżeli będzie połowa ceny to wykonawcy będą 
wyłudzać pieniądze oraz jeżeli w planach budżetu jest zrobienie 40 oczyszczali to 
zrobią 15 lub 20.  
 
Radny Marek Ciapka, prosi o zwrócenie uwagi na przeprowadzenie akcji 
informacyjnej.  
 
Radny Stanisław Susz, stwierdził, że jest możliwość negocjacji i należy pomóc tym, 
którzy składają wnioski. 
 
Radny Krzysztof Gnach, chce uzyskać informacje, jakie jest zainteresowanie tym 
tematem ze strony mieszkańców. 
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Kierownik Wydziału Funduszów Zewnętrznych Dariusz Małozięć, odpowiedział, 
że zainteresowanie jest ogromne trudno jest mówić o liczbach, ale około 250 podań a 
nawet i więcej. 
 
Radny Franciszek Gawęda, Zaproponował, aby przyjąć hipotetyczną cenę 6 tysięcy 
złotych brutto i wycofa wniosek dotyczący 50%. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba, powiedziała, że ma wiele zastrzeżeń oraz że realizujących 
oczyszczalnie przydomowych jest bardzo wielu i nie będzie zależało im na tym, aby 
gwintować ceny.  
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że to jest początek 
nie da się wszystkich przydomowych oczyszczali zrobić nawet, jeżeli będzie 200 czy 
300 podań, po opublikowaniu przez wojewodę tej uchwały ogłosimy nabór i z 
zasadami w uchwale będzie obowiązywała kolejność wniosków po spełnieniu 
warunków formalnych. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba, stwierdziła, że będą osoby, które wybudowały sobie domy z 
oczyszczalniami i będą mogły skorzystać z tej dotacji te osoby się przepchną w 
kolejce, bo mają dokumentację i mają rachunek.  
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, dotacja nie może być przeznaczona na już 
zrealizowaną inwestycję. 
 
Wywiązała się krótka dyskusja. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że były lata 
funduszu ochrony środowiska w budżecie również dotowali zakup zbiorników 
przydomowych ścieków i nie było to w 100% wykorzystywane.  
 
Kierownik Wydziału Funduszów Zewnętrznych Dariusz Małozięć, poprosił o 
wykreślenie w § 5 punktu 2 oraz stwierdził o pozostawieniu kwoty dofinansowania 
poziomie nie większym niż 5 tysięcy zł 
 
Radny Franciszek Gawęda, poprosił o wykreślenie §9 dofinansowanie nie podlegają 
i pisać punkt 1 instalacje już wykonane. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba, stwierdziła, że nie jest przeciwna tylko, aby zrównoważyć 
problem, dać równe prawa. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zaproponował, aby umieścić zapis „zasady udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji … obowiązują od czasu 
wprowadzenia uchwały do realizacji” 
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Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że można dopisać 
do § 9, aby bardziej brzmiało, lecz drugi wniosek to prosi, aby wycofać, ponieważ w 
Ząbkowicach Śląskich nie obowiązuje żadna uchwała  
 
Radny Franciszek Gawęda, wycofał się z zapisu natomiast podtrzymuje dopisanie 
do §9 instalacje wykonane i w takcie instalacji lub budowy  
 
Sołtys Przemysław Pińczuk, nawiązał do kanalizacji w Tarnawie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że jest zapis w 
uchwale, że tam gdzie jest możliwość przyłączenia do kanalizacji ogólnospławnej nie 
podlega to zwrotowi. 
 
Następnie zamknął dyskusję, oraz oznajmił, że jeżeli chodzi o pkt. 9 Pan Burmistrz 
jako wnioskodawca wyraził zgodę na dopisanie wniosku Radnego Franciszka 
Gawędy. 
 
W związku z powyższym poddał pod głosowanie wniosek Radnego Franciszka 
gawędy, aby dofinansowanie wynosiło nie 5 tysięcy a maksymalnie 6 tysięcy złotych. 
 
Zapytał, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 4 głosów za, 12 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące 
 
Stwierdził, że wniosek nie przeszedł. 
 
W związku z tym poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z naniesionymi 
poprawkami w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
Zapytał, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
e) w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dotyczącego zmiany 

przepisów ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 
 
Radna Danuta Tkaczonek, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję.  
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, ma prośbę, aby w §2 zmienić zapis, który brzmiałby tak: upoważnia się 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich do i wykreślić punkt a, punkt b 
stałby się podpunktem a, podpunkt c byłby podpunktem b. Rada Miejska jest 
organem, który podejmuje takie decyzje. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że dostosuję się. 
 
Radny Franciszek Gawęda, dodał, że należy powalczyć o to, aby poseł był z naszego 
powiatu, ponieważ ułatwi sprawy o nasz teren. Uważa, że ta uchwała jest znakomita 
i trzeba popierać takie działania. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, w kwestii formalnej, kto kogo upoważnia, to pozostawia 
w decyzji Rady. 
 
Radny Stanisław Susz, powiedział, że Przewodniczący Rady jest członkiem Rady i 
nie ma sensu wyszczególniać tego a zwolnienie Burmistrza jest oczywistością. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że Radna 
przygotowała projekt uchwały, Radny zaproponował zmiany i chce mieć jasność. 
Zadał pytanie Radnej czy zgadza się na zmiany projektu uchwały i wprowadzenie 
zapisów. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, wyraziła zgodę na zmiany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Ząbkowic 
Śląskich dotyczącego zmiany przepisów ordynacji wyborczej do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 6 głosów za, 10 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące 
 
Stwierdził, że uchwała nie przeszła. 
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Ad. pkt. 7 Interpelacje i zapytania Radnych.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, oznajmił, że Radna Danuta 
Tkaczonek złożyła interpelację w sprawie restrukturyzacji oświaty, Radny 
Franciszek Gawęda złożył interpelację w sprawie reorganizacji oświaty w Gminie 
Ząbkowice Śląskie oraz interpelację w sprawie funkcjonowania kompleksowego 
zarządzania oświaty systemem vulcan, Radna Jolanta Mitręga złożyła interpelację w 
sprawie potrzeby utworzenia przejścia dla pierwszych przy ulicy Głowackiego. 
 
Zadał pytanie czy ktoś chciałby zabrać głos interpelacje i zapytania Radnych? 
 
Radna Grażyna Sobór, podziękowała ze znaki na ulicy Kamienieckiej oraz zadała 
pytanie, od którego miejsca zaczyna się ulica Kamieniecka. 
 
Komendant Straży Miejskiej Ryszard Sobala, odpowiedział, że według niego znaki 
postawione są właściwie. Postawione ograniczenia prędkości czy kontrole 
motorowerowe to nie znaczy, że cała ulica musi być tym objęta taki oznakowaniem 
uważa, że najbardziej od skrzyżowania z ulicą chrobrego do ulicy cukrowniczej. 
 
Radna Grażyna Sobór, powiedziała, że nie do końca się zgadza z tym, co powiedział 
komendant, ulica Kamieniecka zaczyna się prawie od ulicy Kłodzkiej. Ulica 
Kamieniecka składa się od samego początku łączeniu z Kłodzką a kończy się przy 
Cukrowniczej. Poprosiła, aby ustawić znak przy początku łączenia Kłodzkiej i 
Kamienieckiej oraz liczy na współpracę ze Strażą Miejską. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zadał pytanie Burmistrzowi o przedłużenie 
wykupywania z ulgą mieszkań komunalnych. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, uchwała nie była ograniczona 
czasowo. 
 
Radny Stanisław Susz, również zadał pytanie o ulicę Bohaterów Getta o 
ograniczenie szybka jazda samochodów oraz oznajmił, że dostał pismo od Janusza 
Wybierały. Prokurator Ząbkowicki zwrócił się z prośbą o możliwość odczytania 
wszystkich inskrypcji znajdujących się na zabytkowym cmentarzu przy ulicy 1 maja. 
Zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza, aby to zalegalizować, bo na razie jest 
wspaniały oświetlony cmentarz a jest, co zwiedzać i stwierdził, że warto byłoby 
zrobić tam element parku lub miejsce zadumy.  
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, odpowiedział, że pierwsze miejsce to jest ulica Kamieniecka, która jest 
realizowana drugie miejsce jest to ulica Orkana do szkoły nr 3 mamy pozwolenia na 
znaki, które będą w najbliższym czasie montowane następnie ulica Bohaterów Getta 
również mamy wszystkie zgody i zatwierdzenia.  
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Radny Marek Ciapka, zadał pytanie o stan realizacji wniosku z Komisji Rewizyjnej 
dotyczący rozliczeń dotacji na stowarzyszenia. Chodzi o kwotę 30 tysięcy złotych, na 
jakim etapie jest uzyskanie sprawozdania, co dalej z rozliczaniem? 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, odpowiedziała, że sprawozdanie zostało złożone i 
rozliczenie zostało dokonane i realizowane są zapisy, które w umowie są zapisane. 
 
Radna Grażyna Sobór, zadała pytanie w sprawie ulicy Kamienieckiej czy są 
prowadzone rozmowy z województwem w sprawie przejęcia ulicy Kamienieckiej. 
Prawdopodobnie w tym roku obwodnica, łącznik zostanie przekazany do użytku, ile 
możemy dostać za to? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że z Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei oraz z Urzędem Marszałkowskim rozmawiali na temat ogólnie 
dróg wojewódzkich na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie jak zakończymy rozmowy 
to powiadomię Radną o efektach. 
 
Radny Antoni Dulęba, zapytał o termin ukończenia obwodnicy w Ząbkowicach 
Śląskich. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że tego nikt nie wie 
oraz że nie chce się deklarować. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamknął punkt interpelacje i 
zapytania Radnych. 
 
 
Ad. pkt. 8 Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poinformował, że w biurze 
rady są do wglądu materiały dotyczące restrukturyzacji Oświaty Gminy Ząbkowice 
Śląskie w 2013 roku. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, formalny wniosek skierowanie Ewy Figzał na szkolenie 
w zakresie udzielania dotacji celowych z uwagi na to, że ma poważny problem z 
rozróżnianiem pojęć jak wypełnianie norm ogólnych ustawy o finansach 
publicznych a ręczne sterowanie i oczekuję odpowiedzi w trybie Kodeksu KPA 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że w zakresie 
kompetencji, które leżą w Burmistrzu, jako pracodawcy sam będzie podejmował 
decyzję. 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, powiedziała, że na każde szkolenie chętnie 
pojedzie, bo odrobina wiedzy więcej nie zaszkodzi a dla dobra Gminy dokona 
wszelkiej staranności żeby przygotować każdy akt prawny i każde zarządzenie 
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zgodnie z najlepszymi umiejętnościami. Odniosła się do uchwały, która została 
zdjęta, bo czas wdrążenia jej w życie jest to 1 styczeń 2014 roku.  
 
Radny Antoni Dulęba, oznajmił Przewodniczącemu, że dowiedział się z prasy 
restrukturyzacji a uważa, że Radni powinni się pierwsi dowiedzieć a później dopiero 
opinia społeczna, prasa itd. powiedział, że jest raz w tygodniu w Gminie a nic nie 
dostał, aby się dowiedzieć, skorzystać, co się będzie działo z restrukturyzacją. 
 
Radny Marek Ciapka, chciał oznajmić, że została zakończona akcja La Roche, czyli 
akcja żaba związana z wyjazdem do Sourd de Val. Tyle przyniosło wstydu 
zawiadamiającemu w tym wypadku prokuratorowi generalnemu, który zajmuje się 
bzdetami, rzeczami niesprawdzonymi nakręcił taką machinę, która kosztowała 
państwo 100 tysięcy złoty. Akcja została zakończona ze skutkiem pozytywnym po 
kolejnych przesłuchaniach osób, które brały udział w delegacji burmistrzów, 
właścicieli hoteli wyjazdów polskiej delegacji tam prokuratura po raz kolejny sprawę 
umorzyła z powodu braku czynu oraz prokurator napisał: wskazać należy, że wbrew 
stwierdzeniom zawiadamiającego w tym wypadku prokuratora generalnego na 
wniosek Najwyższej Izby Kontroli członkowie delegacji nie uzyskali żadnej korzyści 
majątkowej z tytułów zawyżonych kosztów delegacji a wręcz przeciwnie sami 
ponieśli koszty związane z wyjazdem w szczególności należy wskazać, że zwrócili 
ryczałt za dwa noclegi łącznej wysokości 60 Euro nocleg na terenie Francji w Uchte w 
drodze powrotnej, za który nocleg ryczałt im przysługiwał, z tej sytuacji się nie 
cieszę, bo jest mi wstyd.  
 
Radny Krzysztof Gnach, Podziękował Burmistrzowi oraz Radnym za wsparcie OSP 
Stolec. 
 
Radny Franciszek Gawęda, oznajmił, że po raz pierwszy była możliwość pokazania, 
że są społeczeństwem samo rządzącym i w zakresie ogólnokrajowym oraz 
powiedział, że doskonałe jest to, że nie przyjęli doskonałej uchwały. Powiedział, że 
jest mu wstyd za niewykorzystanie okazji żeby się pokazać, że potrafi samorząd, ale 
jednak samorządność jest raczej pojęciem dla niektórych Radnych pojęciem 
względnym. 
 
Radny Marek Ciapka, przychylił się do słów Radnego Franciszka Gawędy.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, wyjaśniła inspiracje do Stanowiska. Uczestniczyła w 
pewnej rozmowie, w której narzekano i chwalono rząd, rządzących i narzekano jak 
jest źle a żeby coś zmienić może mieć udział każdy z nas, bardzo chętnie narzekamy i 
Ci Radni, którzy narzekali również na partię obecnie rządzącą i zasiadający w 
koalicji Panie Burmistrzu głosowali przeciwko temu stanowisku, więc to jest obraz 
bardzo dużej hipokryzji, jaka nas otacza we wszystkich sprawach. Prawda jest taka, 
że członkowi Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego głosowali 
jednogłośnie a dzisiaj niektórzy zagłosowali stricte już politycznie. 
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Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odniósł się do sprawozdania 
Komisji Oświaty dotyczące siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Siedzibę, jako 
biuro uniwersytet posiada w Ząbkowickim Ośrodku Kultury. Przygotowaliśmy do 
dyspozycji w podwórku Urzędu Miejskiego centrum terapeutyczne gdzie 
przekazaliśmy harmonogram do dyspozycji tego obiektu. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba, możliwości wpłynięcia na naszą rzeczywistość hipokryzja to 
chyba dobre określenie na wynik dzisiejszego wykonania.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że każdy głosuje 
jak uważa został wybrany przez swoich wyborców, będzie rozliczany po tej kadencji 
i poprosił, aby nie sugerować, że ktoś nakazał każdy zagłosował jak uważał. 
 
Sołtys Kazimierz Wojtaczka, zadał pytanie, na której wsi już pieniędzy nie ma 
przytłaczające jest to przemieszczanie się w śniegu w takich warunkach, do kogo 
trzeba się zgłosić na pielęgnacje przystanku, kto za to odpowiada. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, zadał pytanie Sołtysowi czy Pan do 
kogokolwiek zgłosił, że pieniądze się skończyły?  
 
Sołtys Kazimierz Wojtaczka, odpowiedział, że zgłosił to do ZGK, ale powiedzieli, że 
już nie ma funduszy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z wyczerpaniem 
porządku dzisiejszej sesji zamykam XL Sesję Rady Miejskiej. 
 
 
Ad. pkt. 9 Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął 40 sesje Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała 
 Kamila Bigos       
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