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OR.0002.52.2014                Protokół nr LII/2014 
z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 

odbytej w dniu 30 stycznia 2014 roku 
w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Ząbkowicach Śląskich 
 
Godzina rozpoczęcia: 9:00 
Godzina zakończenia: 11:30 
 
W sesji udział wzięli:  
Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

 
Nieobecni Radni: 
Zdzisław Burnat 
Marek Ciapka  
Dorota Krusze 
  
Ponadto uczestniczyli: 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał i Piotr Miernik 
Radca Prawny Kamila Rutkowska- Krehut 
Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 
Przewodniczący Zarządów Osiedli (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 
Dyrektorzy i 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  -  otworzył LII Sesję Rady Miejskiej Ząbkowic 
Śląskich VI kadencji. 
 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy 18 Radnych, co stanowi odpowiednie quorum, 
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.  
 
Następnie przedstawił porządek obrad: 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z dnia 12.12.2013 r. 
3. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    
5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013. 
6. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2014; 
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b) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  
z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie dla niepublicznych podmiotów 
oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania; 

c) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Ząbkowic Śląskich za usługi w zakresie 
opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

d) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach 
Śląskich; 

e) w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania: 
Pomoc Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

f) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
korzystania z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim 
programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

7. Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ząbkowicach Śląskich 

8. Sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej za rok 2013. 
9. Interpelacje i zapytania Radnych.  
10. Sprawy różne. 
11. Zakończenie obrad. 
 
 
Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Wysoką Radę, aby do 
porządku dzisiejszych obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia 
mandatu Radnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich. 
 
Poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo Pani Radnej Doroty Krusze,  
o następującej treści „ Oświadczam, że ja niżej podpisana Dorota Krusze rezygnuję z 
pełnionej funkcji Radnej VI kadencji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dniem 
26.01.2014 roku z powodów osobistych (…)” 
 
Zapytał, kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem do porządku 
dzisiejszych obrad zaproponowanego projektu uchwały?, proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  18 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt 
uchwały. 
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Następnie zapytał czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby coś wnieść do porządku 
obrad. Nikt, więc przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
 
Ad. pkt. 2  Przyjęcie protokołu z dnia 12.12.2013 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zapytał czy ktoś z Pań i Panów 
Radnych chciałby wnieść jakieś uwagi do protokołu. Nikt, więc stwierdził, 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 powiedział, że w okresie 
międzysesyjnym w dniu 4 stycznia w Ząbkowickim Ośrodku Kultury uczestniczył w 
noworocznym koncercie chóru Gloria.  6 stycznia uczestniczył w Ząbkowickim 
Orszaku Trzech Króli. 12 stycznia wziął udział w 22 Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 22 stycznia uczestniczył w uroczystości patronalnej św. 
Wincentego Pallotiego. 18 stycznia uczestniczył w powiatowej Radzie Zatrudnienia. 
Przyjmował interesantów. 
 
 
Ad. pkt. 4  Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek przedstawił powyższą informację, 
która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 5 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013. 
 
W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, powiedziała, że z 
pomocy społecznej korzystają osoby i rodziny, których kryterium nie przekracza, 
jeżeli jest to osoba samotna w tej chwili jest to 542 zł, jeżeli osoba w rodzinie tj. 456 zł.  
 
Świadczeniami z pomocy społecznej są m.in.: 
-  świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny 
zasiłek celowy; 
- świadczenia niepieniężne: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, 
schronienie, posiłek, ubranie, usługi opiekuńcze, ponoszenie odpłatności za pobyt 
mieszkańca gminy w DPS. 
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W roku 2013 Ośrodek Pomocy na zadania pomocy społecznej wydatkował ogółem: 
2 177 700 zł w tym m.in.  
- na zasiłki stałe 493 851 zł- zrealizowano 1216 świadczeń, objęto pomocą 123 osoby. 
- na zasiłki okresowe 490 503 zł – zrealizowano 1323 świadczenia, objęto pomocą 278 
osób. 
- usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczno opiekuńcze, na ten cel wydatkowano 
207 964 zł, objęto pomocą 65 osób, 
- posiłki i zasiłki na dożywienie, wydatkowano 256 080 zł, objęto 573 osoby w tym: 
189 dzieci do 7 roku życia, 261 uczniów różnych szkół, 123 osoby dorosłe. 
- odpłatność za pobyt w DPS- wydatkowano 509 801 zł, zrealizowano 306 świadczeń, 
objęto pomocą 33 osoby. 
 
Dodała, że koszt Domów Pomocy Społecznej pozostaje na tym samym poziomie jak 
w ubiegłym, czyli Domy Pomocy w Ząbkowicach, w Ziębicach, w Henrykowie: 2 700 
zł,  w Opolnicy 2 800 zł, całkowity miesięczny koszt. 
Na ubezpieczenia zdrowotne w 2013 roku ośrodek wydatkował 42 915 zł, opłacono 
1157 składek dla 115 ośób. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 1029 osób, z tego: 
- świadczenia pieniężne otrzymało 557 osób- liczba osób w rodzinach 1353 
- świadczenia niepieniężne otrzymało 499 osób- liczba osób w rodzinach 1069. 
 
Kryterium na świadczenia rodzinne również nie uległy zmianie, podobnie jak w 
ubiegłym roku, w 2013 roku było to 539 zł  na osobę w rodzinie i 623 zł  na osobę w 
rodzinie, jeżeli w tej rodzinie znajdowało się dziecko z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. 
 
Świadczeniami rodzinnymi są: 
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, 
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia żywego dziecka.    
 
W 2013 roku na ww. zadania w całości, które jest finansowane w całości z budżetu 
państwa wydatkowano ogółem 4 432 064 zł w tym na wybrane świadczenia 
wydatkowano: 
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 4 244 601 zł, zrealizowano 31 915 świadczeń, 
- składki zdrowotne 33 481 zł, zrealizowano 872 świadczeń,  
- składki społeczne 153 982 zł, zrealizowano 817 świadczeń. 
 
W tym okresie sprawozdawczym objęto pomocą 1 306 rodzin. 
 
Jeżeli chodzi o fundusz alimentacyjny, to kryterium osób ubiegających się nie uległo 
zmianie, wynosi ono 725 zł na osobę w rodzinie, maksymalna kwota funduszu 
alimentacyjnego nie może przekroczyć 500 zł, pomimo, że jest zasądzona wyższa 
kwota, to jednak maksymalna jest do 500 zł. 
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Świadczenia alimentacyjne przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku 
życia, a jeżeli się uczy to do 25 roku życia. 
W roku 2013 wydatkowano na ten cel kwotę 954 371 zł. Liczba wypłaconych 
świadczeń to 3166 zasiłków, objęto tą pomocą 232 osoby uprawnione. Oprócz 
wypłaty świadczeń podejmują działania wobec dłużników alimentacyjnych, 
mających na celu odzyskanie świadczeń. W 2013 roku kwoty zwrócone przez 
dłużników alimentacyjnych to 74 866 zł, co stanowi 7,8 % wydatkowanej kwoty. 
 
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, program jest 
skierowany do dzieci, do młodzieży i dorosłych. Jest to zadanie obowiązkowe. 
Celem programu jest wsparcie gminy w wypełnianiu zadań własnych w zakresie 
dożywiania. Współfinansowanie tego programu 40 % Gmina, 60 % Wojewoda w 
ramach programu dożywiamy dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji. 
W roku 2013 w związku z porozumieniem na realizację programu otrzymali kwotę 
od Wojewody 148 200 zł a wkład Gminy to kwota 107 880 zł.  
 
Świadczenia opieki zdrowotnej. Ośrodek Pomocy również obejmuje pomocą osoby, 
które nie posiadają uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego, bo są i takie, jeżeli 
osoby się kwalifikują do ich kryterium do pomocy społecznej, nie posiadają tytułu 
ubezpieczenia a wymagają leczenia ma prawo do wystawienia decyzji na okres  
90 dni uprawniających do korzystania z usług podstawowej opieki zdrowotnej, w 
roku 2013 ośrodek wydał takich decyzji 28 potwierdzających prawo do świadczeń.   
 
Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie. Nasza Gmina jak każda inna ma obowiązek 
przeciwdziałać przemocy domowej i w 2011 roku powołano Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład tego 
zespołu wchodzą przedstawiciele różnych instytucji pomocowych, w tym: policji, 
prokuratury, sądu. Komisji Przeciwdziałania alkoholizmowi. Placówki Oświatowej: 
pedagog, pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
przedstawiciel Parafialnego Zespołu Caritas. W 2013 roku pozyskali do składu 
zespołu osobę przedstawiciela ochrony zdrowia, jest to Pani ze szpitala św. 
Antoniego.  
 
W 2013 roku założono i rozpoczęto procedurę 41 „Niebieskich Kart”, 30 procedur 
zostało zakończonych. 
 
Piecza zastępcza. Jest to również w miarę nowe zadanie, które realizuje gmina, 
wprowadza ona obowiązek opracowania gminnych programów wspierania rodziny, 
zatrudnienia asystenta rodziny jak i współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej. 
Ośrodek Pomocy Społecznej od dwóch lat z przerwami zatrudnia asystenta rodziny. 
Na zatrudnienie w ubiegłym roku udało się pozyskać dofinansowanie. Asystent w 
2013 roku objął pomocą 19 rodzin, zgodnie z ustawa maksymalna ilość rodzin, którą 
może objąć jest 20. 
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Ponadto zgodnie z tą ustawą dofinansowuje gmina pobyt dzieci w placówkach, jest 
to 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku, 50 % w trzecim roku i następnych. 
Na realizację tego zadania ośrodek w 2013 roku wydał 21 206 zł i opłacał pobyt  
6-ciorga dzieci w domach dziecka oraz 7-dmiorga dzieci w rodzinach zastępczych. 
 
Program „Ząbkowicka Rodzina” jest to też w miarę nowy program z inicjatywy Pana 
Burmistrza Marcina Orzeszka, który pragnął wyjść naprzeciw rodzinom 
wielodzietnym. W marcu Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu 
„Ząbkowicka Rodzina”. Program oferuje pakiet zniżek w opłatach za korzystanie z 
oferty instytucji kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz zniżki na zakup 
produktów i usług lokalnych przedsiębiorców. 
Program koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2013 roku do Ośrodka 
wpłynęło 30 wniosków rodzin wielodzietnych, które spełniały wymogi o wydanie tej 
karty, łączna liczba osób w tych rodzinach -157. Wszystkie przyjęte wnioski zostały 
rozpatrzone pozytywnie. Udział w programie bierze 10 przedsiębiorców/ 
podmiotów z terenu naszej gminy. 
 
Praca socjalna. Jest to praca, która jest najbardziej niewymierna, pracownicy ośrodka 
oprócz ustawowych zadań, które obligatoryjnie ich obowiązują, wykonują 
dodatkowe prace: dyżury organizowane z okazji Tygodnia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw, praca nad procedurą „Niebieskiej Karty”, wydają opinie dla Sądu 
Rejonowego, przeprowadzają wywiady na potrzeby innych instytucji, pomagają 
osobom kompletować dokumenty do Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych. 
 
Jeżeli chodzi o potrzeby w zakresie pomocy społecznej, o które pozwoliła sobie 
wnioskować to: 
- remont i adaptacja budynku dla Ośrodka Pomocy Społecznej, co umożliwi rozwój 
placówki i prawidłowe wypełnianie zwiększonych zadań; 
Utworzenie placówki niskoprogowej, noclegowni, np. ogrzewalni dla osób 
bezdomnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zapytała, jaka jest rzeczywista sytuacja lokalowa 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze sprawozdania ubiegłego roku wynikało,  
że konieczny jest nowy obiekt dla tej instytucji. Czy remont rozwiąże wszystkie 
oczekiwania, jakie niesie za sobą praca Ośrodka, czy faktycznie jest potrzebny nowy 
obiekt. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że góra Ośrodka 
Pomocy Społecznej na osiedlu XX-lecia 52, będzie przygotowana i Ośrodek będzie 
się mieścił na dwóch piętrach. Cała góra zostanie udostępniona dla Ośrodka, w 
najbliższym czasie rozpocznie się tam remont. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamknął dyskusję. 
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Ad. pkt. 6  Podjęcie uchwał: 
 
a) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy 

na 2014 r. 
 
Zastępca Skarbnika Gminy Maria Borucka przedstawiła powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Została wprowadzona autopoprawka w nazwie zadania: było „zakup samochodu 
bojowego dla OSP Tarnów”, a teraz nazwa zadania będzie: „Rozwój współpracy 
jednostek Straży Pożarnej na czesko polskim obszarze przygranicznym”  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
powiedział, że projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję  
i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  18 głosów za,  0 głos przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  

z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie dla niepublicznych podmiotów 
oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania; 

 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie Komisji. 
 



8 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy o opinię Komisji, 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji Gminy Janusz Labok, powiedział, że Komisja pozytywnie zaopinowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję  
i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  18 głosów za,  0 głos przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
c) Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Ząbkowic Śląskich za usługi w zakresie 
opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, przedstawił powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda, poprosił o przypomnienie, jaka to była kwota podjęta  
12 grudnia 2008 roku, jaka to jest różnica bądź kwota, jaka wtenczas była. 
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Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, odpowiedział, że była to kwota 49 zł 93 gr brutto za m3 opróżniany, przy 
czym to jest górna stawka „do”, może być mniej. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy 
projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  18 głosów za,  0 głos przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
d) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Spółka z o.o. z 
siedzibą w Ząbkowicach Śląskich; 

 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, przedstawił powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
powiedział, że opinia jest również pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję  
i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  18 głosów za,  0 głos przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
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Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
e) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie 

dożywiania: Pomoc Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020; 

 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, przedstawiła powyższy 
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
P{oprosiła również o wprowadzenie autopoprawki, odnośnie samego programu, 
strona 1, w punkcie ocena sytuacji warunkująca realizację programu- linijka szósta: 
„pogarszają standard życia rodzin” zamienić na „poziom życia”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącą 
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska o opinię Komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska 
Jadwiga Dziewa, powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
powiedział, że również opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy o opinię Komisji, 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki  
i Promocji Gminy Janusz Labok, powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję  
i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
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Głosowanie:  18 głosów za,  0 głos przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
f) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych 
wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020; 

 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, przedstawiła powyższy 
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącą 
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska o opinię Komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska 
Jadwiga Dziewa, powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
powiedział, że również opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy o opinię Komisji, 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki  
i Promocji Gminy Janusz Labok, powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję  
i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
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Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  18 głosów za,  0 głos przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
g) projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Rady Miejskiej 

Ząbkowic Śląskich; 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, odczytał projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Następnie poddał go pod głosowanie i zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za 
przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  18 głosów za,  0 głos przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
7. Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ząbkowicach Śląskich; 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że Państwo Radni 
otrzymali skargę, jak i również odpowiedź Pani Kierownik i w dniu dzisiejszym 
odpowiedź uzupełniającą. I w związku z tym otworzył dyskusję. Skarga stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu, a pisma Pani kierownik załącznik nr 14a i 14 b do 
protokołu. 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, powiedziała, że 
wpłynęła skarga na jej działalność, na brak jej kompetencji w jej postępowaniu, jako 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Wniosła do Państwa Radnych wyjaśnienie 
sytuacji i może jedynie odnieść się do jej postępowania proceduralnego, nie może 
omówić całej sytuacji, gdyż Wojewoda do niej wystąpił i szczegółowo, bo akurat 
zespół interdyscyplinarny podlega bezpośrednio Wojewodzie dostał szczegółowo 
wręcz nawet z harmonogramem całych działań zespołu grupy roboczej przy sprawie 
pracujących. Dodała, że nie uważa, aby dopuściłaby się jakichkolwiek uchybień czy 
niekompetencji w działaniu. Skarga odniosła się, jako do kierownika, ale sytuacja 
dotyczy tutaj przemocy domowej, więc nie, jako do kierownika, ale do niej, jako 
przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego powinno być kierowane. Każda 
sprawa, która wpłynie do nich niebieska karta, każda procedura jest przez nich 
wnikliwie badana, mówi „przez nas”, bo ona jednoosobowo nie działa w tym 
zespole, ona, jako kierownik nie podejmuje działań, tym bardziej decyzji 
samodzielnie bez żadnych znamion innych i myśli, że tutaj cała grupa robocza, cały 
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zespół pracujący przy opisane sprawie w tej skardze zrobił to wnikliwie, 
szczegółowo na podstawie materiałów, jakie miała postanowiła to, co postanowiła. 
Swoją procedurę, jeśli chodzi o wywiady, o diagnozę szczegółową, o ocenę, to myśli, 
ze zrobiła to dobrze. Myśli, że osoby z nią pracujące, współpracujące zlecone do tego 
zrobiły to równie dobrze. 
 
Radny Franciszek Gawęda, chciałby otrzymać od Pana Przewodniczącego 
informację, czy dostali to, jako scedowanie od Wojewody to pismo, czy Wojewoda 
ustosunkował się w jakiejkolwiek formie czy tylko przesłał odpowiednio do 
rozstrzygnięcia przez Radę Miejską. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, odpowiedział, że ta skarga 
wpłynęła, Państwo Marzeccy złożyli tą skargę do Pana Wojewody, natomiast Pan 
Wojewoda odesłał tą skargę do rozpatrzenia przez Radę Miejską. 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, powiedziała, że jako 
zespół interdyscyplinarny podlega bezpośrednio Wojewodzie, Wojewoda do niej 
bezpośrednio już w innym piśmie zwrócił się o ustosunkowanie się do tej sytuacji, 
dwukrotnie szczegółowo do Wojewody wystąpiła. 
 
Radny Franciszek Gawęda, to jego dylemat polegający na tym, że Pani bezpośrednio 
podlega Wojewodzie, Wojewoda nie podejmuje żadnych działań wyjaśniających, nie 
daje im swojej oceny sytuacji, jako w tej sprawie podlegającej Pani. W związku z 
powyższym nie wie czy będzie zasadna, czy będą rozmawiać na ten temat. 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, dodała, że chodzi o 
procedurę. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że w sensie 
merytorycznym w tym temacie Pani Kierownik, jako przewodnicząca zespołu 
interdyscyplinarnego powołanego przez burmistrza Ząbkowic Śląskich podlega 
Wojewodzie i pewne informacje tylko może przedstawić Wojewodzie, ale pod 
względem administracyjnym, jako kierownik jednostki podlega czy skargę może 
rozpatrzyć tylko Rada Miejska i niestety tutaj, co Pan Radny ma wątpliwość.  
W związku z powyższym zaapelował do Wysokiej Rady, że sytuacja jest tak trudna i 
rodzinna, aby nad nie dyskutować. 
W zespole interdyscyplinarnym jest pani kierownik, jest, prokurator prokuratury 
rejonowej, kuratorzy, fachowcy z Gminy Ząbkowice., osoby znające się na rzeczy i 
prosi, aby zaoszczędzić wszystkim dyskusji na ten temat. Dodał, że pod względem 
administracyjnym Pan Radny ma dobrą wątpliwość. 
 
Radny Franciszek Gawęda,  powiedział, że ta sprawa tutaj dzieli się na dwie rzeczy 
ważne istotne dla kogoś dla mieszkańca naszej gminy. Jedna sprawa proceduralna, z 
tego wynika, że ona została zachowana zgodnie z procedurą i obowiązkiem, jaki 
nałożono na ten zespół interdyscyplinarny i druga sprawa, to, co Pan Burmistrz 
wspomniał i do czego nie chce się odnosić i słusznie tj. sprawa jak gdyby tej rodziny i 
tutaj ma wiele wątpliwości związanych z tą sytuacją, bo nie sposób rozstrzygać o 
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czyimś losie, to jest bardzo ciężka sytuacja, bo każdy ma swoje subiektywne bądź 
odczucie danej sytuacji ta rodzina w jakimś sensie, z tych pism wynika, że przede 
wszystkim zależy im na dziecku tym maleńkim, nie na synu, a bardziej na tym 
dziecku, które dostrzega, że po przez brak ojca itd. spowodowane są takie czy inne 
sprawy. W związku z tym ma pytanie, ponieważ ciężko jest im ocenić na podstawie 
pism, czy ewentualnie sołtys tej miejscowości mógłby próbować dokonać takiej 
oceny ogólnej sytuacji tej rodziny. Uważa, że się ktoś do nich zwrócił, wie, że 
Państwo Radni tradycyjnie nie chcą rozpatrywać i to jest dla niego bardzo jasne i 
czytelne od trzech lat, jego zdaniem sprawa ludzka jest sprawą bardzo istotną. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, myśli, że nie powinni wnikać 
tak daleko, tym bardziej, że Pani kierownik na początku poinformowała, że całą 
procedurę i wszystko przedstawiła Panu Wojewodzie, gdyby Pan Wojewoda miał 
jakiekolwiek zastrzeżenia do przeprowadzonej procedury na pewno by nam tutaj w 
tej kwestii zasugerował czy przedstawił tą informacje, natomiast skarga wpłynęła i 
myśli, że wyjaśnienia Pani Kierownik dla niego są jednoznaczne. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, po przeanalizowaniu wszystkich pism, jakie otrzymali 
w sprawie skargi Państwa Teresy i Andrzeja Marzeckich złożył wniosek o 
odrzucenie tej skargi. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamknął dyskusję i przedstawił 
Wysokiej Radzie do rozpatrzenia projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
§ 1. Uznaje się skargę Państwa Teresy i Andrzeja Marzeckich na działalność 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich za bezzasadną. 
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
Przy dwóch głosach wstrzymujących stwierdził, że Wysoka Rada uznała skargę 
Państwa Marzeckich za bezzasadną. 
 
 
Ad. pkt. 8 Sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej  
za rok 2013. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz, odczytała sprawozdanie z 
pracy Komisji za rok 2013. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2013. Sprawozdanie stanowi załącznik 
nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2013. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki  
i Promocji Gminy Janusz Labok, odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za rok 
2013. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska 
Jadwiga Dziewa, odczytała sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2013. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Antoni 
Dulęba, odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2013. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 9 Interpelacje i zapytania Radnych 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym złożono 6 interpelacji: 
 
Radna Danuta Tkaczonek  złożyła: 
- interpelację ws. placów zabaw w Ząbkowicach Śląskich 
- interpelację ws. warunków bytowych w lokalu komunalnym 
- interpelację ws. organizacji odwozu ze szkoły uczniów Publicznego Gimnazjum  
nr 1 w Ząbkowicach Śląskich 
- w sprawie publikacji płatnych reklam i ogłoszeń w środkach masowego przekazu 
 
Radna Jolanta Mitręga złożyła: 
- interpelację ws. ułatwienia dostępu do magazynu sklepu chemiczno- 
kosmetycznego i okienek zsypowych w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 10 
- interpelację ws. przycięcia drzew przy zbiegu ulic Wrocławskiej i Głowackiego 
(teren dawnego cmentarza żydowskiego) 
 
Radny Franciszek Gawęda złożył: 
- interpelację ws. biletów na karnawałową galę operowo- operetkową 
 
Radna Irena Piotrowska złożyła: 
- interpelację ws. przebudowy chodników przed budynkami nr 16,17,18,19  
w Szklarach Huta oraz dokończenie prac związanych z przygotowaniem terenu pod 
plac sportowo- rekreacyjny w Szklarach Huta 
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Radna Jolanta Mitręga, złożyła interpelację dot. usytuowania lamp solarowych na 
ulicy 1-go Maja za domem handlowm „ODRA”. Odczytała również uzasadnienie do 
niniejszej interpelacji. 
 
Radna Grażyna Sobór, zgłosiła wniosek dot. przycinki drzew przy ulicy legnickiej. 
Mieszkańcy ulicy legnickiej jej to zgłosili. Chodzi o drzewa przy drodze. 
 
W związku z brakiem głosów Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zamknął punkt 
Interpelacje i zapytania Radnych i przeszedł do punktu następnego. 
 
 
Ad. pkt. 10  Sprawy różne. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, kontynuując temat, który poruszyła Radna Mitręga i w 
związku z posiedzeniem Zarządu Osiedla Stare Miasto, przekazała wnioski, 
zapytania mieszkańców: 
Odnośnie lamp solarowych- jest wskazanie mieszkańców, aby ulica melioracyjna i 
ulica partyzantów była doświetlona. Ulice są do połowy tylko oświetlone. Na ulicy 
melioracyjnej w drugiej części są zakłady produkcyjne i tam tez prawdopodobnie 
brakuje oświetlenia. 
 
Ulica daleka, mieszkańcy zwrócili uwagę, że brakuje tam przejścia dla pieszych bądź 
innego oznakowania, które by powodowało, aby kierowcy uważali i kładli 
baczniejszą uwagę na przemieszczanie się tą drogą, szczególnie w okresie 
funkcjonowania targowiska. 
 
Ulica 1-go Maja na wysokości prokuratury i Aldi do wiaduktu nie świeci 
prawdopodobnie od dwóch tygodni. 
 
Ulica legnicka, mieszkanka ponowiła prośbę o ustawienie koszy na śmieci. Ulica 
legnicka jest zaśmiecona. 
 
Radny Antoni Dulęba, ma prośbę do Burmistrza, aby przeprowadzi ł rozmowę z 
Tauronem Dzierżoniów czy Wrocław, aby szybciej interweniowali na brak 
oświetlenia ulicznego, bo pracownik merytoryczne w gminie przy nim dzwonił, 
wysyłał faks i to później trwa dwa miesiące. Podał przykład na miejscowości 
Olbrachcie. 
 
Poza tym dodał, że na ulicy legnickiej od skrzyżowania wrocławskiej nie świeci 8 czy 
9 lamp od kilku dniu. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek,  powiedział, że odbędzie rozmowę, 
ponieważ też widzą taką trudność i Wysoką Radę w sprawach różnych poinformuje 
na sesji lutowej. 
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Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto Marian Patela, nawiązał do 
inwestycji w parku miejskim, ma prośbę do rozważenia, tam przepływa strumyk, 
jeżeli będzie tam siłownia, będą tam dzieci, to istnieje niebezpieczeństwo przy 
obecnym stanie, że dziecko może wpaść do strumyka, i w związku z tym zapytał: 
czy można rozważyć płotek nad strumykiem. 
 
Radny Krzysztof Gnach, w nawiązaniu do tego, co mówił Radny Antoni Dulęba, jak 
i wszyscy wiedzą, że jest problem z firmą Tauron, zapytał: czy istnieje prawna 
możliwość zmiany operatora? 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, powiedział, że rzecz jest skomplikowana. Teoretycznie istnieje, 
praktycznie jest to niemożliwe. Właścicielem lamp jest Tauron. Od właściciela trzeba 
uzyskać zgodę na to, że wyraża na to, że zostanie ogłoszony przetarg i wyłonią 
innego do obsługi. W tym roku zostało wystąpione. Jest ponad 2 tys lamp, ok. 300 
lamp jest gminy. Jak są awarie, to na ich prośbę są naprawiane. Jeżeli chodzi o 
pozostałe to trzeba czekać, przy czym ten prywatny podmiot, aby zrobić musi 
zgłosić wyłączenie do energetyki. Jest to odrębna spółka, która tylko z tego żyje, czyli 
z tych kabli, lamp, transformatorów. 
 
W związku z brakiem głosów Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zamknął ten 
punkt. 
 
 
Ad. pkt. 11 Zakończenie obrad. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz zakończył posiedzenie  
LII Sesji Rady Miejskiej. 
 
 
 
Protokół sporządzono  
na podstawie nagrania 
 
Protokołowała 
Monika Gwóźdź 
 
 
 
        

Przewodniczący Rady Miejskiej 
               
         (-) Andrzej Dominik 
 
 
 
 


