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OR.0002.53.2014                Protokół nr LIII/2014 
z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 

odbytej w dniu 27 lutego 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 
Ryszard Przyszlak 
  
Ponadto uczestniczyli: 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał i Piotr Miernik 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna 
Sekretarz Gminy Iwona Aibin 
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 LIII Sesję Rady Miejskiej Ząbkowic 
Śląskich VI kadencji. 
 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy 19 Radnych, co stanowi odpowiednie quorum, 
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.  
 
Następnie przedstawił porządek obrad: 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego, 

którego mandat wygasł. 
3. Przyjęcie protokołów z dnia 30.12.2013 r. i z dnia 30.01.2014 r. 
4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    
5. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2014; 
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b) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na okręgi 
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych  
w każdym okręgu; 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych; 

d) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych oraz określenie warunków 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Ząbkowice Śląskie; 

e) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie  
w roku 2014; 

6. Interpelacje i zapytania Radnych.  
7. Sprawy różne. 
8. Zakończenie obrad. 
 
 
Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że w związku ze 
złożonym w piątek wnioskiem Pana Burmistrza, poprosił Wysoką Radę o wycofanie 
z porządku obrad w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w 
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz określenie warunków 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Ząbkowice Śląskie. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, w kwestii formalnej, powiedziała, że również taki 
wniosek złożyła od siebie, chciała zapoznać Radę Miejską z jej wnioskiem, który 
dotyczy wycofania z porządku obrad uchwały, którą Pan Przewodniczący odczytał. 
Dodała, że chciałby zapoznać Państwa również z jej argumentacją, aby podejmując tą 
decyzję mieli pełną świadomość powodów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, wtrącił, że nie ma takiej 
potrzeby. Projektodawcą projektu uchwały był Pan Burmistrz. Pan Burmistrz złożył 
projekt uchwały do Biura Rady, a on go ujął w porządku obrad. W piątek Pan 
Burmistrz zwrócił się z prośbą, aby Wysoka Rada wycofała go z porządku obrad, 
więc myśli, że nie ma potrzeby rozstrzygać tej kwestii. Dodał, że wniosek Pani 
Radnej jest podobny. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że jej wniosek jest dalej idący, dodała, że 
Rada Miejska nie jest jego prywatnym folwarkiem.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że on prowadzi 
obrady i decyduje, jaka będzie kolejność. Projektodawcą wniosku jest Pan Burmistrz 
i Pan Burmistrz prosi Wysoką Rade o wycofanie z porządku obrad tego projektu 
uchwały. Z wnioskiem Pani Radnej, Radnych zapozna w sprawach różnych, 
ponieważ nie proponuje, aby rozszerzyć porządek obrad o jakąś kwestię. 
 
W wyniku dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 
poinformował, że w sprawach różnych zostanie przedstawiona prezentacja 
Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztofa 
Gnacha dot. „Poprawy jakości komunikacyjnej w Ząbkowicach Śląskich”. 
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, potwierdził, że był taki wniosek, ustalili, że będzie to w sprawach różnych,  
i on się na to zgodził. 
 
Radny Franciszek Gawęda, w sprawie formalnej poprosił, aby Pani Monika w tym 
momencie Radnym rozdała zmianę, o którą wystąpił Pan Burmistrz w piątek 
ubiegłego tygodnia. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że Pan Burmistrz 
ustanie złożył prośbę, aby wycofać ten projekt z porządku obrad. 
 
Radny Franciszek Gawęda, poinformował, że pisemne jest o wiele ważniejszą 
częścią procedowania niż ustne. Dodał, że Pan Przewodniczący tradycyjnie próbuje 
bronić tego, że Pan Burmistrz działa przeciwko miastu i działa przeciwko 
mieszkańcom miasta, co ta uchwała wyraźnie podkreśla. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, dodała, że Pan Przewodniczący wyjaśnił sprawę, że Pan 
Radny Gnach będzie prezentował swój materiał Komisji Przestrzegania Prawa i 
Porządku Publicznego w sprawach równych. Powiedziała, że jej wniosek zawierał 
treść, o którą Przewodniczący poinformował Rade. Wnioskowała, aby zamiast tej 
uchwały w miejsce punktu obrad trafiła prezentacja Radnego Krzysztofa Gnacha, 
nadmieniła, że skąd ma wiedzieć, jakie są porozumienia w kuluarach.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z powyższym 
zapytał: kto z Pań i Panów Radnych jest za wycofaniem z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych oraz określenie warunków korzystania z 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Ząbkowice Śląskie. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada wycofała z porządku obrad przedstawiony projekt 
uchwały. 
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Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Wysoką 
Radę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uzupełnienia 
składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej.  
 
Zapytał, kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem do porządku 
dzisiejszych obrad zaproponowanego projektu uchwały?, proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  16 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt 
uchwały. 
 
 
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 Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego, 
którego mandat wygasł. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poinformował, że w tym 
miejscu Pan Radna złoży ślubowanie. 
 
Odczytał rotę ślubowania o następującej treści: 
 

" Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców” 
 
Radna Jadwiga Smarżyk, przystąpiła do ślubowania, wypowiadając słowa: 
„Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 
 
W dalszej kolejności Radna Jadwiga Smarżyk, zabierała głos. 
 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, odczytał projekt 
uchwały w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego, którego mandat 
wygasł. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
§ 1. Stwierdza się wstąpienie w miejsce Radnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
Pani Doroty Krusze, której mandat wygasł, kandydata z tej samej listy, który uzyskał 
kolejno największą liczbę głosów w okręgu wyborczym nr 3, Pani Jadwigi Smarżyk.   

Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
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Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  17 głosów za,  1 głos przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada podjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Ad. pkt. 3  Przyjęcie protokołu z dnia 30.12.2013 r. i z dnia 30.01.2014 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zapytał czy ktoś z Pań i Panów 
Radnych chciałby wnieść jakieś uwagi do protokołów. Nikt, więc stwierdził,  
że Wysoka Rada przez aklamację przyjęła powyższe protokoły. 
 
 
Ad. pkt. 4  Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek przedstawił powyższą informację, 
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 5  Podjęcie uchwał: 
 
a) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy 

na 2014 r. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 6 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 projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Krzysztof Gnach, dopytał o dwa zadanie, które są wprowadzane: 
przebudowa ulicy 1 Maja i ulicy Głowackiego, zapytał: co zakłada przebudowa tych 
dwóch ulic. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że jeżeli chodzi o ulicę 1 Maja, to 
przebudowa chodników, tych, które nie zostały w ostatnim czasie modernizowane. 
Jeżeli chodzi o ulice Głowackiego, tam chodzi o umożliwienie równoległego 
poruszania się w obydwu kierunkach samochodów. 
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Radny Marek Ciapka, poprosił o dookreślenie pozycji dot. dofinansowania 
placówek oświatowych. Zapytał, czy chodzi o jakieś konkretne doposażenie? 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, powiedziała, że nasza gmina przygotowuje się do 
przyjęcia 6-latków i w związku z tym na mniejsze placówki przeznaczają kwotę  
6 tys zł na zakup wyposażenia. Na większe placówki, a jest nią szkoła nr 3, która 
planuje przyjąć większą liczbę oddziałów, proporcjonalnie przyznali większą kwotę 
na wyposażenie dla klas pierwszych. Dodatkowo tam jest kwota 16 tys   
z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na świetlice szkole w szkole 
podstawowej nr 3. Na inne placówki też pójdą kwoty na doposażenie i lepszą bazę 
tych placówek. 
 
W związku z brakiem dalszych 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:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych  
w każdym okręgu; 

 
Sekretarz Gminy Iwona Aibin, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Dodała, że opinia Krajowego Biura Wyborczego jest pozytywna.  
 
Poprosiła, aby w uzasadnieniu dopisać, że uchwała ma charakter porządkowy. 
 
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. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
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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:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych; 

 
Sekretarz Gminy Iwona Aibin, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Również poprosiła, aby w uzasadnieniu dopisać, że uchwała ma charakter 
porządkowy. 
 
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. 
 
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:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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e) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Ząbkowice Śląskie w roku 2014; 

 
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 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:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
• projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych Komisji 

Rady Miejskiej.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, przedstawił powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
§  1. Rada Miejska Ząbkowic Śląskich powołuje Radną Jadwigę Smarżyk do składu 
osobowego: Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska oraz Komisji 
Rewizyjnej określoną uchwałą nr II/3/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia  
10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady 
Miejskiej Ząbkowic Śląskich. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
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Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Ad. pkt. 6 Interpelacje i zapytania Radnych 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym Radny Franciszek Gawęda złożył interpelację ws. kontroli doraźnej 
w niepublicznych przedszkolach w obszarze wydatkowania i rozliczania przyznania 
przyznanej im dotacji w okresie  od 01.01.2011 do 31.12.2013. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, nawiązała do informacji międzysesyjnej, w której Pan 
Burmistrz przedstawił dwa tematy: spotkanie z SYNDYKIEM PKS Dzierżoniów i z 
Prezesem TAURON Polska. I w związku z tym zapytała Pana Burmistrza: czy 
mógłby Pan przedstawić pokrótce, o czym rozmawialiście i jakie wypływają z tego 
kwestie dla Gminy Ząbkowice Śląskie. 
Drugi temat: przy okazji poprawiania bazy na placówkach szkolnych pojawiły się 
relacje osób związanych z instytucjami szkolnymi, przedszkolnymi, że gro wkładu w 
ulepszanie tych baz ponoszą rodzice i dzieci, które tam uczęszczają. Zapytała: czy nie 
wartałoby zebrać informacji, o jakiej skali tych remontów mówimy, jakie to są koszty. 
Bo tak naprawdę większość społeczeństwa bierze również prywatnie ciężar 
utrzymania tych placówek ze swoich środków bądź to fizycznej pracy bądź środków 
finansowych, które przekazują do tych placówek i w związku z tym czy Gmina 
prowadzi taka statystykę dla własnej wiedzy i dla własnej wiadomości. 
Dodała, że jeżeli nie, to może wartałoby coś takiego zrobić, żeby poznawać faktyczne 
koszty tych placówek, co jest bardzo cenne i żeby nie zatracić tej współpracy. Dobrze 
się dzieje, że Gmina zwiększa swoje środki na polepszenie tych warunków bytowych 
w szkole dzieci. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że spotkanie z 
Dyrektorem Taurona było związane m.in. z tymi wszystkimi uwagami, które 
wpływają do Urzędu a o których rozmawiali również na ostatniej Sesji Rady 
Miejskiej, poprosił Pana Dyrektora, aby ekipy remontowe, które remontują na terenie 
Gminy Ząbkowice, robiły to sprawniej i szybciej. 
Jeżeli chodzi o PKS, to likwidacja dosyć czasu trwa przez Syndyka i chciał się 
dowiedziec, na jakim jest w tym momencie etapie, jakie Syndyk zamierza mieć kroki 
dot. naszych dwóch nieruchomości, czyli części przy al. Niepodległości i drugiej 
części przy drodze krajowej nr 8 na ulicy Legnickiej. 
 
Radny Marek Ciapka, dopytał, na jakim jesteśmy etapie i czy mamy już informację, 
kiedy będzie oddany odcinek zamkniętej obwodnicy, nowego obejścia? 
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Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że ok. dwa tygodnie 
temu otrzymali informacje od szefa komunikacji społecznej, rzecznika prasowego, że 
z końcem I kwartału ma być oddana obwodnica, w związku z tym domniema, że z 
końcem marca.  
 
Radna Grażyna Sobór, powiedziała, że Pan Burmistrz podał, że w miesiącu styczniu 
dokonał 6 kontroli prędkości, w związku z tym zapytała, dlaczego tak mało? 
Problem jest bardzo duży, dlaczego tak mało korzysta się z tych urządzeń? Przede 
wszystkim chodzi o ulicę Kamieniecką, jest to ulica obciążona ruchem wysoko 
tonażowym. 
 
Na powyższy temat odpowiedział Komendant Straży Miejskiej Ryszard Sobala. 
 
W związku z brakiem głosów w tym punkcie Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik, zamknął ten punkt i ogłosił 10 min przerwy. 
 
Po przerwie. 
 
 
Ad. pkt. 7  Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Andrzej Dominik, poprosił 
Radnego Krzysztofa Gnacha o zaprezentowanie prezentacji. 
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, chciał się podzielić swoimi przemyśleniami i wnioskami, do których doszedł 
obserwując od pewnego czasu komunikacyjną rzeczywistość miasta. Zjawiska takie 
jak: korek, nadmierny ruch drogowy, szukanie wolnego miejsca do zaparkowania. 
Każdy na pewno osobiście zauważył, że miasto zostało dotknięte tymi problemami. 
Nie chce być źle zrozumiany przedstawiając prezentację chce pokreślić, że nie ma 
zamiaru nikogo obwiniać za taki stan rzeczy, krytykować, ponieważ wie, że problem 
jest o wiele bardziej złożony niż to najpierwszy rzut oka widać. Oznajmił, że nie jest 
motoryzacyjnym fundamentalistą czy talibem, który chce wypowiedzieć wojnę 
kierowcom, sam posiada prawo jazdy, samochód uważa, że to jest dobry wynalazek 
jednak z własnego doświadczenia wie, że na krótkich odcinkach samochód jest 
najmniej efektywnym sposobem poruszania się mowa: o czasie, kosztach paliwa, 
szukanie wolnego miejsca do zaparkowania, koszty społeczne.  
 
Pragnie rozpocząć publiczną debatę na ten temat. Ma nadzieje, że im więcej osób 
włączy się do dyskusji to szybciej osiągną większy poziom zrównoważonego 
transportu. Chce, aby skupić się nad sposobami rozwiązania tego problemu, także w 
kontekście nowej strategii rozwoju gminy, która jest opracowywana. Jeżeli 
poważanie myślą o rozwoju gminy to nie mogą zamykać się na ruch samochodowy 
ale jeżeli rzeczywiście chcą rozwoju to nie mogą nastawiać się tylko na ruch 
samochodowy. Myśli, że hasło „Zamieszkaj” lub „Zainwestuj w Ząbkowicach 
Śląskich” może nabrać innego, zupełnie lepszego znaczenia.  
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Po wprowadzeniu w temat Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa  
i Porządku Publicznego Krzysztof Gnach, rozpoczął omawianie przygotowanej 
prezentacji dot. poprawy jakości komunikacyjnej w Ząbkowicach Śląskich” 
 
Prezentacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odnosząc się do prezentacji oraz 
rozmów, które się odbyły wcześniej na ten temat, w swoim sprawozdaniu 
poinformował, że złożyli dokumenty na opracowanie koncepcji rozwiązania 
komunikacyjnych komunikacji w obrębie centrum i ulic przyległych. Po otrzymaniu 
dokumentów w tej części, co dotyczy współpracy pomiędzy Urzędem a Komisją 
Pana Przewodniczącego, przedłożą te dokumenty oraz zaproszą do dyskusji. Będzie 
to strategia Gminy na lata 2014-2020, Lokalny Program Rewitalizacji. Dodał, że nie 
mogą się porównywać np. ze Świdnicą, która jest miastem prezydenckim i potrzeby 
są inne. Ważną rzeczą jest tj. rozmawia z ludźmi i zmiana mentalności, co od nas 
wszystkich będzie zależało, jak będzie to realizowane. Prawda jest taka, że jest to 
proces bardzo długi. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że ta dyskusja nie jest początkiem, ona jest 
tam gdzieś w środku dopiero, usilnie dobija się o uregulowanie ruchu w Starym 
Mieście i nie tylko. To, co przedstawił Pan Krzysztof Gnach jest jakimś celem, do 
którego można i powinno się dążyć. Wszelkie dotychczasowe pisemne prośby 
odbijały się o mur obojętności Urzędu, jak i Rady Miejskiej. To, co go zaskoczyło, to 
to, że ta prezentacja ukazała z całą bezwzględnością to, do czego tak rzeczywiście 
Pan Burmistrz dąży. To właśnie było ujęte w uchwale, która zaprzeczała temu, co 
Pan Burmistrz mówi. A to, co pokazał Pan Krzysztof Gnach było odzwierciedleniem 
zakłamania Pana Burmistrza. Dobrze, że ta uchwała została wycofana. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, nawiązała do wystąpienia Pana Burmistrza, że zmiana 
mentalności też powinna nastąpić po stronie organizacji pracy kierowanego przez 
Pana Urzędu. Na spotkaniu Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
Pan Drożdż, powiedział, że zdecydowana większość tych spraw, która została 
wyłuskana przez Pana Radnego Gnacha są do załatwienia nieomal od zaraz, to są 
konkretne decyzje, które powinny pójść, albo brak reakcji na złe parkowanie 
powoduje, ze kierowcy pozwalają sobie na coraz większe zajmowanie miejsc, które 
nie są dostosowane do parkowania. Apeluje o podejmowanie doraźnych decyzji, 
które będą wprowadzane, na co dzień każdego dnia. 
 
Radny Krzysztof Gnach, podkreślił, że nie chce nikogo obwiniać, i żeby nie wracać 
do przeszłości, wszyscy doskonale widzieli, jaka jest nasza rzeczywistość. Nie chodzi 
o to żeby teraz wydzierać swoje racje. Uważa, że trzeba zacząć od zera. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, uważa, że prezentacja jest warta dyskusji. Jest to 
prezentacja tego, co chciałoby się dla naszego miasta jeszcze zrobić. Problem jest 
bardzo trudny. Podał przykład rodziców przywożących dzieci do szkoły i chcąc 
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zmienić mentalność, którą przedstawił Pan Radny to będzie bardzo trudne i bardzo 
długotrwałe. Poprosił, aby nie robić z tego walki politycznej. 
 
Radna Jolanta Mitręga, powiedziała, że społeczeństwo się starzeje, coraz ciężej 
ludziom jest dotrzeć z jednego krańca miasta na drugie. Granice administracyjne 
miasta się powiększają. Ten temat jest przez mieszkańców podnoszony. 
Została poruszona kwestia parkingu podziemnego i wydaje jej się, że w obecnej 
sytuacji, przy naszej zabudowie gęstej w rynku, przy zabudowie historycznej raczej 
byłoby to trudne, uważa, że raczej powinni pójść w kierunku kilku mniejszych 
parkingów. 
 
Radny Antoni Dulęba, dodał, że problem jest coraz większy. Podał przykład. Nie 
wyobraża sobie, aby cały ruch zrzucić na PKS. Trzeba koncepcje rozwiązać tak, żeby 
wszystkich trochę pogodzić. 
 
Komendant Straży Miejskiej Ryszard Sobala, odniósł się do prezentacji  
i powiedział, że są pewne godziny, są pewne dni, ale i są pewne okresy, w których 
ten ruch się bardzo nasila. Podał kilka przykładów, np. dowożenie dzieci przez 
rodziców do szkoły, dni targowe, okresy świąteczne. Nawiązał również do strefy 
parkowania w rynku. 
 
Radny Franciszek Gawęda, dodał, że w prezentacji było widać wizję, i nie zgodzi się 
z Radną Mitręgą, jeżeli chodzi o garaże podziemne. Pan Krzysztof Gnach pokazał 
etapy, o których można myśleć. Rozumie sens tej prezentacji, z czego jest 
zadowolony. Wypowiedział się również na temat parkowania na chodnikach w 
rynku, uważa, że jest to kwestia respektowania. Dodał, że Pan Krzysztof Gnach 
zrobił to, co już bardzo dawno temu powinien zrobić Urząd. Tu nie ma polityki a jest 
samorządność. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Marian Patela, nawiązał do dworca PKS, 
informując, że nie ma tablicy ogłoszeń, nie ma toalety, nie ma tabliczek na 
poszczególnych przystankach. Zapytał czy będzie tam względny porządek? 
Powiedział, że za poprzedniej kadencji opracowano dużą księgę o perspektywach 
rozwoju Ząbkowic i tam jest mowa o nadmiarze samochodów tranzytowych i dodał, 
że to nie jest dzisiaj i sprawa się wlecze ileś lat. Nadmiar samochodów jest bardzo 
duży. Wg niego na podstawie materiału, który został przygotowany można 
opracować perspektywę rozwoju starego miasta. 
 
Wiceprzewodniczący Stanisław Susz, myśli, że ta dyskusja może się rozwijać i 
trwać w nieskończoność i w związku z tym trzeba podjąć działania. Problem narasta 
i się nasila, są kierunki, które już zostały podjęte. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, powiedział, aby dzisiaj nie rozwiązywać tego problemu. 
Należy dać czas dla Urzędu.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamknął dyskusję nad 
prezentacją. Przeszedł do Spraw Różnych. 
 
Odczytał pismo zawierające odpowiedzi na wnioski złożone ostatniej Sesji. Pismo 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, poinformowała Radę, że w związku z publikacjami, 
których autorzy argumentują, iż wydatki na płatne ogłoszenia w prasie i na 
portalach internetowych na potrzeby Urzędu Miejskiego budzą uzasadnioną 
wątpliwość pod względem celowości i gospodarności dysponowania środkami 
publicznymi, a także obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji oraz że tegoroczny 
przetarg został ustawiony, złożyła na ręce Pana Przewodniczącego projekt uchwały, 
aby Komisja Rewizyjna zbadała wydatki w wymienionym przez nią zakresie. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 
zamknął ten punkt. 
 
 
Ad. pkt. 8 Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zakończył posiedzenie LIII Sesji Rady Miejskiej. 
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