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BRM.0002.35.2012 
Protokół nr XXXV/2012 

z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
odbytej w dniu 28 września 2012 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

 

Godzina rozpoczęcia: 09:00 

Godzina zakończenia: 10:15 

W sesji udział wzięli:  

1. Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich  

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

 

Nieobecni usprawiedliwieni Radni: 

• Krusze Dorota    Radna 

• Marek Ciapka    Radny 

 

2. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

3.  Przewodniczący Zarządów Osiedli  

(lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

 

4. Oraz inne osoby przybyłe na sesję 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym oraz na podstawie Statutu Ząbkowic Śląskich, § 36 pkt. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  -  o t w o r z y ł  XXXV Sesję 
Rady Miejskiej w Ząbkowicach 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 powitał wszystkich i przedstawił porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 

3. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    

4. Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich  

za I półrocze 2012 roku. 

5. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012. 

b)      w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów 

    dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 

c) w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały nr IV/31/2007 r. Rady 

Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości: Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary, 

Zwrócona, Bobolice- Gminy Ząbkowice Śląskie. 

6.      Interpelacje i zapytania Radnych.  

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie obrad. 

 

 

Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: chciałbym prosić Wysoką Radę, 
aby do porządku dzisiejszych obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie 
na lata 2012- 2026. 
 
Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby coś wnieść jeszcze do porządku 
dzisiejszych obrad? Nie widzę. 
 
W związku z tym, kto z Pan i Panów Radnych jest za wprowadzeniem do porządku 
dzisiejszych obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2012- 2026? 
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Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada wprowadziła do porządku obrad zaproponowany 
projekt uchwały. 
 
Przechodzimy do realizacji porządku obrad. 
 
 
Ad. pkt. 2. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w okresie międzysesyjnym 
brałem udział w spotkaniu w Wiceministrem Rolnictwa Panem Kazimierzem Plocke. 
15-16 udział w prezentacjach w VI Prezentacjach Gospodarczych Ziemi 
Ząbkowickiej. W dniach 21-23 wraz z grupą mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie 
przebywałem w partnerskim mieście Uchte, przyjmowałem interesantów. 
 
 
Ad. pkt. 3 Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, przedstawiona informacja stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Radny Franciszek Gawęda, w sprawie formalnej, Panie Burmistrzu brakuje mi Pana 
informacji z pracy wizyty 25 września w Olbrachcicach. I proszę odpowiedzieć, czy 
prawda jest, że wezwał Pan policję na mieszkańców Olbrachcic, którzy skądinąd 
słuszny protest zorganizowali przeciwko budowie chodnika przy cmentarzu. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, nie, nie wezwałem. 
 
 
Ad. pkt. 4 Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich  
za I półrocze 2012 roku. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, przedstawił powyższą informację,  
 
Szczegółowa informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich za 
I półrocze 2012 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, chciałbym również 
poinformować Wysoka Radę o uchwale nr IV/203/2012 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przebiegu wykonaniu budżetu za 
I półrocze 2012 roku z dnia 13 września 2012 roku, w której to Skład wydał 
pozytywną opinię o przedłożonej przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich informacji o 
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Otwieram dyskusję w tym temacie. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, Panie Burmistrzu jakiś czas temu złożyłam interpelację w 
kwestii realizacji budżetu miasta i gminy za I półrocze. Interpelacja dotyczy 
rozbieżności finansowej, jaką przedstawił Ząbkowicki Ośrodek Kultury w swoim 
sprawozdaniu a dotyczy ona takiego zakresu: w zakresie wykorzystania udzielonej 
dotacji w wysokości 468 tys 893 zł 55 gr przekazanej od stycznia do czerwca, w 
informacji z wykorzystania tychże dotacji Ząbkowicki Ośrodek Kultury przedstawił 
koszty w wysokości 385 zł 994 zł 66 gr, różnica pomiędzy przekazaną dotacją a jej 
wykorzystaniem wynosi 82 tys 898 zł 89 gr, przy czym stan środków finansowych tej 
instytucji na koniec czerwca, czyli tego okresu rozliczeniowego wynosił 63 tys 103 zł 
99 gr, przyjmując za dobrą monetę, że są to środki gminne nie ma wykazania 
pozostałej kwoty w wysokości 19 tys 794 zł 90 gr. Tutaj nasuwają się dwie kwestie, 
po pierwsze, niezbyt jednoznacznie nadal działa Pan w interesie finansów gminnych, 
ponieważ od 7 września nie mam odpowiedzi co do tej kwoty i uprzejmie po 14 
dniach kiedy powinna być odpowiedź na interpelację radnego, ja otrzymuje 
zawiadomienie, że dopiero zwrócono się do Dyrektora Ząbkowickiego Ośrodka 
Kultury o wyjaśnienie tej rozbieżności. Drugie, dlaczego w ogóle taka sytuacja miała 
miejsce. 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, Pani Radnej zostanie udzielona na tą wątpliwość 
informacja na piśmie, te dane zostaną przeanalizowane.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, nie wątpię, że tak będzie, ponieważ złożyłam interpelację 
i oczekuję takiej odpowiedzi.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, czy jeszcze ktoś chciałby zadać 
pytanie? Nie widzę. 
 
W związku z tym zamykam dyskusje. 
 
 
Ad. pkt. 5 Podjęcie uchwał: 
 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012. 
 
Zastępca Skarbnika Gminy Maria Borucka, zaprezentowała powyższy projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
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Radna Danuta Tkaczonek, Panie Przewodniczący Komisji Gospodarczej, niestety w 
świetle braku odpowiedzi na moją interpelację, wyjaśnienia sytuacji, przypominam, 
że różnica pomiędzy przekazaną dotacją a jej wykorzystaniem dla Ząbkowickiego 
Ośrodka Kultury wynosi 82 tys zł w pełnych tysiącach podaje, stan środków 
pieniężnych na okres okresu sprawozdawczego wynosi 63 tys zł, czyli ośrodek 
kultury nie wyliczył się z 19 tys zł, wstrzymuję się od decyzji przy podjęciu tej 
uchwały, ponieważ przekazanie kolejnych środków w wysokości 50 tys zł z chwilą, 
kiedy jednostka nie potrafi wyjaśnić, albo nie chce od 7 września, co się stało z kwotą 
19 tys zł uważam najmniej zasadne w tym momencie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, czy ktoś jeszcze z Pań i Panów 
Radnych? Nie wiedzę. 
 
W związku z tym zamykam dyskusje i poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 
2012, proszę o podniesienie ręki: 

Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 

Przy jednym głosie wstrzymującym stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 

 

a.1.) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Ząbkowice Śląskie na lata 2012- 2026. 
 
Zastępca Skarbnika Gminy Maria Borucka, zaprezentowała powyższy projekt 
uchwały wraz z objaśnieniami, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
również i ten projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. Nie widzę. 
 
W związku z tym zamykam dyskusje i poddaje Wysokiej Radzie pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2012- 2026. 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
proszę o podniesienie ręki: 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
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Przy jednym głosie wstrzymującym stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 

 
b)      w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów 

    dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
p.o. Kierownika Wydziału EKS Anna Marcinków, zaprezentowała powyższy 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
opinia pozytywna. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy 
Zdzisław Burnat, komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. Nie widzę. 
 
W związku z tym zamykam dyskusje i poddaje Wysokiej Radzie pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i 
klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 
 
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 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 

c) w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały nr IV/31/2007 r. Rady 
Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości: Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary, Zwrócona, Bobolice- 
Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, zaprezentował powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 
 
Proszę Państwa zbliżamy się do zakończenia dość długo trwającego cyklu 
uchwalania planów miejscowych dla wcześniej wymienionych miejscowości, przy 
czym napotkaliśmy się na trudności w miejscowości Bobolice, chodzi o ten teren 
przy 8 (gdzie stoi duża reklama) zgłosiliśmy do zagospodarowania pod cele 
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przemysłowe i Ministerstwo odmówiło, wydało decyzje negatywną odnośnie 
wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Ta decyzja została zaskarżona do WSA przez 
Burmistrza i WSA uchyliło decyzję Ministerstwa. Ministerstwo chciało ponownie 
przystąpić do rozpatrzenia sprawy i złożyło skargę kasacyjną do NS, aby utrzymać 
swoją decyzję w mocy. Żeby nie wstrzymywać, bo wiemy jak to długo trwa, planu 
miejscowego dla miejscowości Bobolice, to wyłączyliśmy z opracowania ten kawałek 
gruntu i plan będzie szedł swoim torem i w momencie uzyskania ostatecznego 
stanowiska w sprawie wyłączenia gruntów w produkcji rolnych od nowa 
przystąpimy tylko do tego kawałka części gruntów, aby opracować plan.  
W miejscowości Szklary jest nieco inna sytuacja, są dwa wydzielone miejsca, jedno tj. 
osoby fizycznej, która już posiadała plan miejscowy i on dla niej był korzystniejszy i 
zwróciła się do Gminy do Burmistrza, żeby utrzymać dotychczasowy zapis planu 
miejscowego na jego teren i ten plan jest wiążący i obowiązujący i tu była 
przychylność Burmistrza, żeby wyłączyć to z opracowania i żeby dotychczasowy 
plan się utrzymywał. Drugie miejsce w Szklarach tj. część terenu gdzie kiedyś dawno 
temu było planowane wysypisko śmieci i tam jest też zapis w planie miejscowym, 
jako teren na przerób odpadów, natomiast tu w tej chwili w zapisie planów i w 
studium jest, jako tereny leśne, zielone i do zagospodarowania jakby rolniczego, co 
jest niemożliwe i obawiając się, kto na skalę będzie drzewa sadził i obawiając się 
konfliktów przy obalaniu planu pod względem prawnym jak będą sprawdzali, 
woleliśmy to wyłączyć z opracowań, niech pozostaje w dotychczasowym zapisie i to 
jest pewność, że ten plan przejdzie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otwieram dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. 
 
W związku z tym zamykam dyskusje i poddaje Wysokiej Radzie pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały nr 
IV/31/2007 r. Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 marca 2007 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości: Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary, 
Zwrócona, Bobolice- Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
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 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
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Ad. pkt. 6. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w okresie międzysesyjnym 
Radna Danuta Tkaczonek złożyła: 
 
INTERPELACJĘ w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie  
za I półrocze 2012 roku 
 
Radny Franciszek złożył: 
 
INTERPELACJĘ w sprawie budowy chodnika łączącego wieś Olbrachcice Wielkie  
z miejscowym cmentarzem 
 
oraz Radny Andrzej Dominik złożył: 
 
INTERPELACJĘ w sprawie ogłoszenia Pani Danuty Tkaczonek 
 
INTERPELACJĘ w sprawie zaangażowania pracowników Ząbkowickiego Ośrodka 
Kultury 
 
Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby złożyć jakąś interpelację bądź zapytanie? 

Radny Franciszek Gawęda, Panie Burmistrzu, chciałbym kontynuować tą sprawę, 
którą rozpocząłem przy informacji z Pana pracy. Proszę wobec tego mi powiedzieć, 
czy brał Pan udział w trakcie tego protestu mieszkańców Olbrachcic w sprawie 
chodnika łączącego z cmentarzem?  Czy wiadomo Panu jest, kto wezwał i dlaczego, 
policję i straż miejską? Czy Pan w ogóle wiedział, że interweniuje policja w sprawie 
związanej z protestem tych mieszkańców? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, nic nie wiem na temat interwencji 
policji, nie wzywałem policji, jeżeli w ogóle była, to nie wiem, dlaczego była, nie 
uczestniczyłem w tym spotkaniu, nie umiem się odnieść do tego tematu. Znam 
temat, ponieważ mieszkańcy byli u mnie i więcej na ten temat nie wiem, jakiejś tam 
interwencji policji czy straży miejskiej. 
 
Radny Antoni Dulęba, wyjaśnię w tej sprawie, byłem w trakcie tego protestu 
mieszkańców, pomimo, że się z tym nie identyfikuje, może zacznę od końca, w tej 
chwili ten chodnik jest chyba najrówniejszym chodnikiem w gminie ząbkowickiej, o 
ile jeszcze jest dobrze wykonany to będzie na lata służył mieszkańcom, bo jest w 
idealnym stanie, zapraszam. Po uporządkowaniu terenu obok chodnika od strony 
drzew, co będzie parking dla pojazdów, którzy przyjeżdżają ludzie na cmentarz, to 
będzie na pewno bardzo ładne miejsce przy Ząbkowicach przy głównej drodze. 
Odnośnie tego protestu, protest był zorganizowany najpierw przez dwóch 
mieszkańców, później potrafili koło siebie zjednać wiele ludzi, na koniec protestu 
doszło do tego, że nie wiedzieli sami już, co robić, bo Pan Maciejewski w pewnym 
momencie zwinął kamerę, mikrofon i mówi, że zostałem wprowadzony w błąd idę 
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do samochodu, zaczęli go prosić żeby został mimo wszystko, że oni to wyjaśnią itd. i 
z powrotem ułożył sprzęt na chodniku. Policji w ogóle nie było, także został Pan 
Radny wprowadzony w błąd, była straż miejska wezwana prawdopodobnie przez 
wykonawcę, dlatego, że organizator tego protestu zostawił samochód na tym 
chodniku, a przyjechały dwa już samochody z masa asfaltową, która stygnie na 
samochodach, rozkładarka stała rozłożona i czekała na przyjęcie tej masy, a ten pan 
oświadczył, że protestuje i nie zdejmie samochodu z tego chodnika do asfaltowania, i 
wtedy wykonawca poprosił straż miejską. I na tym się skończyło, że jak przyjechała 
straż miejska to ten pan już nie dyskutował, tylko samoczynnie zjechał samochodem, 
także nawet do niego nie podeszli, stanęli na krzyżówce, zorientował się, o co chodzi 
prawdopodobnie zjechał wtedy z tego pasa i samochody zaczęły cofać z masą 
asfaltową.  
 
Radny Franciszek Gawęda, rzeczywiście Panie Sołtysie, ja mam całkiem inne 
informacje, tym bardziej, że patrząc logicznie na to jak jest tam budowany chodnik, 
to raczej Pan powinien się zjednoczyć z mieszkańcami, ponieważ Pan doskonale wie, 
że za jakiś czas może za dwa, trzy, pięć, sześć lat musi to być tak zrobione jak tam Ci 
mieszkańcy w tej chwili proponują. Także robienie w tej chwili w takim zakresie jak 
to jest robione po prostu naraża gminę na koszty, ale to jest sprawa mieszkańców, nie 
moja. 
 
Zgodnie z doniesieniami prasowymi, medialnymi naszej miejscowej prasy, ponoć są 
do sprzedaży zbiorniki znajdujące się w miejscowości Stolec, jeżeli to jest prawda to 
proszę, na kiedy jest zaplanowana ta sprzedaż? I czy ewentualnie przewiduje Pan w 
umowie, jeżeli takowa będzie oczywiście, jeden z punktów dotyczących 
wykorzystanie tych zbiorników w odpowiedni celu, żeby to nie była dowolność 
wykorzystania tych zbiorników. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, jest to mienie na stanie 
przedsiębiorstwa wodociągowego „Delfin” z wiedzy, którą ja mam, a musiałbym 
podpisać uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż, nie podpisałem takiej uchwały.  
 
Radny Franciszek Gawęda, Panie Burmistrzu w takim razie serdeczna prośba ode 
mnie, jakby Pan otrzymał i musiałby Pan podjąć decyzje o sprzedaży to bardzo 
proszę mieć na uwadze punkt w umowie dotyczący wykorzystania tych zbiorników 
w odpowiednim celu. 
 
Radny Krzysztof Gnach, zwracam się z pytaniem do Pana Sołtysa, Pana Radnego 
Antoniego Dulęby, bo była mowa o proteście w Olbrachcicach, chciałbym wiedzieć, 
jaka była przyczyna tego protestu? Czy mieszkańcy miejscowości są za tym 
chodnikiem, czy są przeciwko, czy ma Pan wiedzę na ten temat? 
 
Radny Antoni Dulęba, protest był, w związku z tym, że budowa wiadomo jak 
zaczyna się to są koparki, jest rozkopany teren, po informacji od wykonawcy, że ten 
chodnik będzie szerokości 3 m, część mieszkańców była oburzona, że to jest za 
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wąskie i nie będą mieli gdzie stawiać samochodów. Wiadomo, że było to robione w 
celu zabezpieczenia i bezpieczeństwa ludzi idących na cmentarz w konduktach 
pogrzebowych, bo jest tam odcinek 130 parę metrów, że trzeba wyjść na drogę 
wojewódzką, wiemy jak dzisiaj jeździ część młodzieży, czasami może zdarzyć się 
awaria, niektórzy w ogóle nie patrzą, że idzie jakaś grupa ludzi, pochówek, tylko 
wyprzedzają, wjeżdżają między kondukt itd. także bardzo brzydko to wyglądało 
nieraz i przez to mieszkańcy prosili o ten chodnik. Miało się to dawniej nazywać pas 
powolno ruchu, żeby również można było wjechać i postawić samochód. Urząd 
Wojewódzki rzekomo nie wyraził zgody, że będzie to pas powolno ruchu, bo nie 
może być droga równolegle do drogi tylko chodnik pieszego, no i na to 
przystanęliśmy, bo wiadomo, że wciąż można jedno i drugie załatwić, czyli można 
wjechać samochodem i postawić go na poboczu obok chodnika a kondukty 
pogrzebowe i piesi, którzy ida na cmentarz będą mieli wygodnie jak przejść, a nie po 
błocie, po dziurach i po uporządkowaniu tego terenu między chodnikiem a 
drzewami, tymi topolami ok. 3,5 do 4 m, czyli po utwardzeniu, bo nie można tam 
dawać masy asfaltowej ani kostki, bo topole są bardzo silne, wysokie i będą cały czas 
to wypychać, przez to projektant w pierwszej fazie odszedł jak najdalej od drzew, 
żeby nie było zniszczeń systemem korzennym tego chodnika a pozostawił pobocze 
wolne, które teraz można utwardzić i na tym zrobić parking samochodowy. Różnica 
od górnej części nawierzchni chodnika do obrzeża jest 4 cm. Jest tak minimalne, że 
nie będzie odczuwalne przy wjeździe z chodnika na to pobocze. Po skończeniu to 
będzie naprawdę bardzo ładna rzecz. 
 
Radna Jolanta Mitręga, chciałam się z Państwem podzielić moimi spostrzeżeniami. 
W ostatnią środę uczestniczyłam w dwóch ważnych wydarzeniach w Ząbkowicach 
Śląskich. Pierwsze wydarzenie to była konferencja, którą zorganizował Pan Unkas 
Gałek  wraz z Urzędem Miejskim. Prace Pana Unkasa Gałka śledzę już od bardzo 
dawna, w ubiegłej kadencji jeszcze jako przewodnicząca komisji zdrowia mogliśmy 
Pana Unkasa Gałka gościć na naszej komisji, również i radni mogli zapoznać się z 
programem. W tej chwili ta konferencja, która odbywała się w środę zgromadziła 
bardzo dużo gości, przygotowana była bardzo dobrze uważam przez Urząd, przez 
Wydział Promocji i muszę stwierdzić, że również sam program, który uległ już 
pewnej poprawie, pewnej modyfikacji, naprawdę jest bardzo ciekawy i osoby, które 
uczestniczyły, bardzo ciekawie go przedstawiały, również program sam jest 
wzbogacony o wszystkie wymagane opinie fachowców, o wymagane certyfikaty, 
także naprawdę jestem bardzo zadowolona, że mogliśmy również z Panem 
przewodniczącym komisji gospodarczej, z Panem Burmistrzem byliśmy zaproszeni 
na tą konferencję. Ponadto uważam, że powinniśmy być bardzo dumni, że 
mieszkańcem naszego miasta jest Pan Unkas Gałek, ponieważ program ten jest 
wspaniałym produktem reklamującym naszą gminę i również goście, którzy byli 
zaproszeni na tą konferencję mogli zapoznać się i zwiedzić nasz sztandarowy 
zabytek jakim jest Krzywa Wieża, także w swoim imieniu bardzo serdecznie 
dziękuję Urzędowi, Wydziałowi Promocji i Panu Unkasowi Gałek za tak wspaniałą 
konferencję. 
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Również w środę była inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inauguracja 
odbywała się w sali ślubów Ratusza Miejskiego i w trakcie tej inauguracji miała 
miejsce prezentacja, którą prowadził Pan Jerzy Organiściak. Była to prezentacja 
poświęcona historii Ząbkowic Śląskich. Jestem bardzo urzeczona tą prezentacją i 
znajomością historii przez Pana Jerzego Organiściaka. Mam propozycję, żeby tą 
prezentację mogło usłyszeć większe grono osób, uważam, że  radni Rady Miejskiej, 
Państwo Sołtysowie, Przewodniczący Zarządów Osiedli i w ogóle wszyscy 
mieszkańcy powinni się z tą prezentacją zapoznać i mam taką prośbę Panie 
Burmistrzu, może moglibyśmy zaprosić tutaj na pół godziny Pana Jerzego 
Organiściaka, naprawdę bardzo ciekawa prezentacja. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, chciałem poinformować, że 
wystąpieniem Pani Radnej przeszliśmy do Ad. pkt. 7 spraw różnych. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, Panie Burmistrzu wnioskuje bardzo, aby zadbał Pan o 
wygląd rynku. Nawiązując tutaj do słów zachwytu Pani Radnej Joli Mitręgi, co do 
historii naszego miasta i co do jej wyrażania przez Pana Jerzego Organiściaka stanęła 
również rozumiem w takim celu wystawa w rynku, przyzna Pan, że te szpecące 
ramy metalowe, które tam są i czekają, aż pojawi się baner, one szpecą i w ogóle 
sprzeciwiam się, również, jako mieszkanka rynku ścisłego centrum, aby na stałe takie 
ramy puste stały w tym rynku to po prostu szpeci, z jednej strony wydajemy setki 
pieniędzy na promocję, szczycimy się i mieszkańcami Ząbkowic Śląskich, szczycimy 
się zabytkami, a sami po prostu śmiecimy w tym mieście, nie tylko już papierkami, 
ale również różnym sprzętem i w tej chwili rynek jest odbierany, jako magazyn 
rzeczy różnych, potrzebnych, mniej potrzebnych, nie wspominając już o ruchu. 
Także uważam, że jeżeli zachodzi potrzeba zareklamowania jakiegoś 
przedsięwzięcia bądź wydarzenia niech to będzie na bieżąco, ale nie może być tak, że 
taka rama stoi sobie miesiącami, tygodniami pusta. Proszę zwrócić na to uwagę. 
 
Druga kwestia bieżąca to jest oświetlenie na placu Jana Pawła II, tam nie świecą się 
lampy stricte, które stoją już na palcu przy pomniku, tam jest ciemno. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 „Stare Miasto” Marian Patela, nawiązując do 
tego, co powiedziała Pani Jola odnośnie wykładu Organiściaka też rozmawiałem z 
nim na ten temat, byłoby dobrze, aby w tych wykładach o historii Ząbkowic 
powiedziano również na temat tego, jak się zmieniły za zbliżającą się setkę lat. 
Niestety nie ma. Jestem po zarządzie i dostałem tam mocne wciry, za to, że w starym 
mieście obok obiecanych, formalnych nie widać postępu od rewitalizacji tej części 
miasta, a więc mamy już drugi rok, obiecano remont ulicy grunwaldzkiej, podobno 
jest przetarg na remont Kościuszki, na razie nie widać nic, wieczorem jak wyjdzie się 
z klubu seniora ludzie naprawdę potykają się, bywa, że się przewracają na chodniku 
w parku Sybiraków, tam przed klubem seniora, a więc byłoby dobrze, żeby Pan 
Burmistrz wymieniając już swoją informację, chodź w ustawie mówi się, że składa 
sprawozdanie a nie informacje, a to jest zupełnie, co innego, powiedział również co 
merytorycznie się zrobi, bo jak ja tutaj bardzo uważnie słucham przebiegu sesji to jest 
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przerzucanie finansów, to są wszystko sprawozdania w pewnym sensie księgowym, 
nawet ja byłbym zadowolony jakbym mógł powiedzieć na zarządzie osiedla, że 
zrobiono, proszę bardzo pan burmistrz poinformował, że wygrany został przetarg na 
remont tej ulicy i w tym miesiącu, czy w tym pół roku będzie zrobione jeszcze to i to. 
Zbliża się zima, obawiam się, że minione dwa lata w starym mieście, a mieszka tu  
7 tys mieszkańców do przodu nie poszły. Moja uwaga jest taka, prośba, żeby na 
sesjach w sprawozdaniu burmistrza mówić więcej o tym, co się zrobiło, bo dobrze 
jest wiedzieć ile się urodziło, ile wszyło za mąż, ile się ożeniło ludzi, ile zmarło, ale 
dobrze byłoby wiedzieć też, co zrobiono na poszczególnych ulicach. Z Olbrachcic 
tutaj Radny prezentuje w każdej sesji swoją wioskę tak merytorycznie, dobrze byłoby 
żebym ja mógł powiedzieć, że u nas na starym mieście zrobiono to i to, zrobiono tę 
ulicę, zrobiono tamtą ulicę to chciałem przekazać, na tym mi bardzo zależy i w 
związku tym złoże pismo w tej sprawie, ale w tej sprawie również proszę, ażeby 
Burmistrz z tak przygotowaną informacją przyszedł na najbliższy zarząd osiedla, bo 
w opinii zarządu osiedla w starym mieście robi się niewiele. 
 
Radny Antoni Dulęba, chciałem się z Państwem Radnymi oraz przybyłymi na sesje 
podzielić paroma sprawami odnośnie tych niepublicznych przedszkoli. Tutaj Pani 
Wiceburmistrz przed likwidacją przedszkola opowiadała wizje jak to gmina będzie 
pomagać tym niepublicznym o ile będą powstawać, jak tu można robić 3 razy w 
tygodniu po 5 godzin, 5razy po 3 w ramach budżetu nawet gminy jeszcze wtedy. Jak 
się okazało, jak przeszło po likwidacji przedszkola Pan Unkas się podjął niby, że 
zorganizuje niepubliczne, nie wiem, nie powiedział, dlaczego odszedł od tego 
tematu. Znalazłem kolejną osobę, bo rodzice prosili dzieciaków, żeby jednak to 
przedszkole tam było, żeby nie musieli tych małych dzieci targać no i zaczęły się 
same schody. Tu trzeba wrócić do budżetu roku przyszłego, bo Pani Wiceburmistrz 
już w roku ubiegłym tworząc budżet na ten rok zlikwidowała środki na te placówki 
od września do końca roku. Także to nie jest żadna oszczędność, tylko nie było już 
tych środków i w chwili obecnej tak jak powstało to niepubliczne w Olbrachcicach, 
nie może być dofinansowane tą kwotą tak jak „Kubuś Puchatek” czy te przedszkola 
w Stoszowicach, w Niemczy, itd. dlatego, że nie ma środków, trzeba znów przesunąć 
środki i rodzice, dzieci sami utrzymują za własne pieniądze te dwie osoby personelu, 
dlatego że nie ma środków na dzisiaj. Pan Burmistrz zobowiązał się, że zwolni z 
czynszu, bo doszedł do tego czynsz, jeszcze trzeba płacić czynsz, jak chcecie to 
płaćcie w mieście nie muszą, ale wy musicie. Oprócz tego Pan dyrektor Machnik 
zażądał od tej grupy, która to organizuje z kolei czynsz, podatek, dzierżawę, za 
dzierżawę tego majątku, który zostawił. Majątek stary 30- letni, 40- letni, 20- letni w 
większości kupiony przez rodziców, którzy co roku organizowali, jaką zabawę, 
jakieś tam spotkanie, festyn na zbiórkę, zabawy, zażądał czynsz, żeby mu płacić, 
oficjalnie. I to jest właśnie śmieszne i upokarzające, po likwidacji szkoły zostało całe 
wyposażenie szkoły, drabinki do Sali gimnastycznej 4 szt., było to przejęte przez 
szkołę nr 2, bo prawnie była organem, który przejmował to, a dzisiaj następuje taki 
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konflikt i, że Pani Burmistrz nie ma na to wpływu, jako osoba odpowiedzialna za 
oświatę, że nie zawoła dyrektora i powie „słuchaj, odczep się od tego, oddajesz to, bo 
tobie i tak to nie jest potrzebne” jako użyczenie, nie jako majątek oddany. Dyrektor 
cały czas nęka i chce jakieś tam pieniądze, najpierw chciał po 1000 zł, teraz już 
podobno zmniejszył. Dla mnie jest to śmieszne, uważam, że Pan Burmistrz powinien 
wziąć w swoje ręce to wszystko i przywołać do porządku. Naprawdę Panie 
Burmistrzu ja wiem, że Pan ma dobre chęci i na pewno Pan chce, żeby to istniało, ale 
tak nie może być, że każdy sobie dyrektor, bo Pan ich powołuje i każdy sobie robi 
jakąś politykę własną i ja pokaże i Burmistrzowi i komuś, że ja tak zrobię. Na razie 
dziękuję w przyszłości na pewno się do tego ustosunkuje.  

Radny Władysław Witkowski, Panie Burmistrzu oświetlenie cmentarne przy ulicy  
1 Maja zostało wyłączone obecnie, kiedy Pan przewiduje uruchomienie go 
ponownie? 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, sprawdzimy, bo nie wiemy, dlaczego zostały wyłączone. 
 
Sołtys sołectwa Strąkowa Jadwiga Zięba, chciałam się przyłączyć do głosu Pana 
Pateli odnośnie sprawozdania, sesja jak widać prowadzona w sposób bardzo 
zdyscyplinowany, w tym sprawozdaniu Pan Burmistrz mógł szerzej przedstawić 
szczególnie nam gościom, bo dla niektórych przesunięcia te i sprawy przekazywane 
nam symbolicznie są czytelne, ale myślę, że większość znajdujących się na sali nie 
bardzo jest zorientowana, czego te poszczególne kwoty dotyczyły w pierwszym 
półroczu, a my po to tutaj przychodzimy, żeby móc właśnie naszym małym 
społecznością przekazywać te informacje, bo jaki inny sens byłby naszej obecności na 
sesjach Rady Miejskiej. 
 
Druga sugestia dotyczy tego całego zamieszania wokół chodnika do cmentarza w 
Olbrachcicach, chciałam tylko zapytać gdzie byli Ci, dzisiaj protestujący przeciw już 
zrealizowanemu chodnikowi w momencie, kiedy sprawa chodnika praktycznie rzecz 
biorąc wałkowana była przez lat 20. Wielu z Państwa w ogóle jeszcze wtedy nie 
myślało, że będą radnymi, ja to pamiętam. Pamiętam poprzednią kadencję, kiedy po 
prostu wcięło gdzieś pieniądze przeznaczone w budżecie na wybudowanie tego 
chodnika, które potem miały być przeznaczone na remont dróg śródpolnych i jakoś 
tak w sumie się rozmyły. U nas to tak jest jak się już coś zrobi to znajduje się wielu 
krytykantów, ale jakoś nie ma ludzi, którzy potrafią egzekwować postanowienia, 
kwoty zawarte w budżecie, to było ładnych kilka lat temu, jeszcze za kadencji Pana 
Burmistrza Kotowicza, i wtedy protestujących nie było, nie było telewizji, nie było 
podejrzenia o wzywanie policji i żadnych innych interwencji. I tutaj należy się 
zastanowić. 
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Trzecia rzecz, powstanie duże kompleksu w sąsiedztwie osiedla słonecznego, ma to 
być podobno Intermarche, jakaś stacja benzynowa, coś tam jeszcze. Wycięto tam 
kilkanaście drzew w związku z potrzebami wynikającymi z tej budowy. Było mi 
bardzo przykro jak zobaczyłam te upadające drzewa … (zapis nieczytelny). 
Myśmy mieli problem przy takiej samej rangi drodze, bo ta droga, przy której 
powstaje ten kompleks tj. też droga wojewódzka o numerze chyba 385, myśmy mieli 
potrzebę wycięcia jednego drzewa, absolutnie uzasadnioną związaną z taką sytuacją 
dot. odprowadzenia wód z rowu drożnego do rowu właśnie przy drodze 
wojewódzkiej nr 382. Ubiegaliśmy się o to i była to dla nas bardzo ważna żywotna 
sprawa, a drzewo było niczym innym jak stara topolą, okazało się, że nie było siły na 
to, żeby to drzewo wyciąć i uzyskiwaliśmy za każdym razem informację, że jest to 
absolutnie niemożliwe, drzewo rośnie w pasie drogi wojewódzkiej, procedury 
związane z uzyskaniem zezwolenia na wycięcie takiego drzewa trwałyby okropnie 
długo i nikt tych procedur nie podjął. Czas, jaki minął od pierwszego naszego 
wniosku o ścięcie tego drzewa, na pewno by już najdłużej trwające procedury 
udałoby się w tym czasie zrealizować. Drzewo dalej stoi, wygląda okropnie, 
uniemożliwia zrobienia tam jakieś porządku i okazuje się, że tego drzewa nie można 
wyciąć. To, dlaczego to tak jest, jedni mogą wycinać jak chcą, wedle potrzeb, mam 
nadzieje, że są to potrzeby uzasadnione, a takie małe robaczki jak my, paru 
mieszkańców wsi, w sposób absolutnie uzasadniony, logicznie usprawiedliwiony nie 
są wstanie problemu wycięcia jednego drzewa przeskoczyć. 
 
Sołtys sołectwa Pawłowice Wanda Biernacka, podziękowała za ukończenie 
świetlicy wiejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać 
głos? Nie widzę. 

 

Ad. pkt. 8 Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXXV Sesję Rady Miejskiej. 
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