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BRM.0002.41.2013 
Protokół nr XLI/2013 

z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
odbytej w dniu 14 lutego 2013 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

 

Godzina rozpoczęcia: 09:00 

Godzina zakończenia: 09:17 

 

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 

Stanisław Susz  

 

Ponadto uczestniczyli: 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek 

Zastępca Burmistrza Piotr Miernik 

Radca Prawny Urzędu Miejskiego Kamila Rutkowska- Krehut 

Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć  

Przedstawiciel prasy lokalnej   

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 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  XLI Sesję 
Rady Miejskiej Ząbkowic 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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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poinformował Wysoką Rade, że 
sesja została zwołana na wniosek Pana Burmistrza. 
 
Następnie przedstawił porządek obrad: 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwał: 

a) zmieniającą uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta 

Ząbkowice Śląskie  

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

3.      Zakończenie obrad. 

 
 
Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
W związku z brakiem uwag do porządku obrad, przeszedł do jego realizacji. 
 
 
Ad. pkt. 2 Podjęcie uchwał: 
 
a) zmieniającą uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta 

Ząbkowice Śląskie  
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć, odczytał 
powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Radna Grażyna Sobór, zapytała o lokalizację inwestycji w pkt. 2 przebudowa ulic 
Ziębickiej, Poprzecznej i B. Chrobrego, co konkretnie będzie robione, a mianowicie, 
jeżeli chodzi o Chrobrego? 
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć, nawiązał do 
załącznika nr 2, lokalizacja inwestycji, który obejmuje już inwestycje wykonane w 
ramach Lokalnego programu Rewitalizacji plus dodają, pkt. 6, który jeszcze nie jest 
realizowany i do którego przygotowują wniosek o dofinansowanie, czyli 
przebudowa ulicy Bolesława Prusa. Pozostałych 5 inwestycji to są inwestycje w 
ramach LPR-u już zrealizowane. Istnieje możliwość sięgnięcia po dodatkowe środki, 
stad propozycja uchwały i rozszerzenie tego katalogu projektów o kolejne, dot. ulicy 
Bolesława Prusa. 
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Radny Władysław Witkowski, zapytał, jak wygląda sprawa infrastruktury 
podziemnej, gdyż ona jest w złym stanie? 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że infrastruktura podziemna też 
będzie remontowana, natomiast dotacja tylko pozwala na nawierzchnię. Zarówno 
kanalizacja deszczowa i instalacja elektryczna będzie przerabiana, podobnie jak na 
ulicy Kościuszki i Grunwaldzkiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów w dyskusji, poprosił Pana Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu o przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały 
wśród członków komisji. 
 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
poprosił o przegłosowanie projektu: 
 
Głosowanie: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Komisja przyjęła projekt. 
 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 
poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 
 
 
a) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 

na rok 2013; 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odczytał powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Nadmienił, że w treści powinno być „teren poprzemysłowy” a nie „teren 
przemysłowy”. 
 
Dodał, że pierwsza zmiana polegająca na zmianie nazwy i zwiększeniu zadania 
„Przebudowa ulicy Bolesława Prusa” wynika z tego, że na to zadanie będą się starać 
o uzyskanie dofinansowania. Musieli zmienić nazwę tak, żeby była zgodna z 
wnioskiem, jaki składają o dofinansowanie i równocześnie musieli zwiększyć to 
zadanie, żeby zabezpieczyć środki, tak, aby też w składanym wniosku można złożyć 
oświadczenie, że posiadają zabezpieczenie finansowe na ten cel. 
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Co do drugiej zmiany, tj. wprowadzenie zakupu dwóch wiat stalowych na boisko 
sportowe w Stolcu, jest realizacja funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki w Stolcu 
zakładał  16 tys wydatkowania na zakupy sprzętu sportowego na boisko sportowe, 
docelowo nie wskazując o jaki sprzęt będzie chodziło. Jak wiadomo, jeżeli wartość 
przekracza 3,5 tys zł netto jest to zakup inwestycyjny, nie można jego wydatkować ze 
środków bieżących, stąd ten wydatek pojawia się w zadaniach inwestycyjnych, a 
konsekwencja tego jest zmniejszenie wydatków bieżących o tą samą kwotę z 
funduszu sołeckiego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Brak dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem głosów w 
dyskusji zamknął ją i poprosił Pana Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu o zaopiniowanie projektu uchwały przez komisję. 
 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
poprosił o przegłosowanie projektu: 
 
Głosowanie: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Komisja przyjęła projekt. 
 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 
poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poinformował Wysoką Radę, że 
kolejna Sesja odbędzie się 28 lutego. 
 
 
Ad. pkt. 3 Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął 41 sesje Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała 
 Monika Gwóźdź     Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Andrzej Dominik 


