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BRM.0002.48.2013       Protokół nr XLVIII/2013 
z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 

odbytej w dniu 26 września 2013 roku 
w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Ząbkowicach Śląskich 
 

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

 
Nieobecni Radni: 
Zdzisław Burnat 
Dorota Krusze 
Marek Ciapka 
Jacek Górowski 
Irena Piotrowska 
  
Ponadto uczestniczyli: 
Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 
Przewodniczący Zarządów Osiedli (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 
oraz osoby przybyłe na sesję 
 
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 XLVIII Sesję Rady Miejskiej 
Ząbkowic Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy w niej 16 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 29.08.2013 r. 
3. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    
5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013r. 
6. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013; 
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
 zwolnień od tego podatku 
c) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki 
 Komunalnej Sp. z o.o.  
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d) w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Ząbkowice 
 Śląskie. 
e) w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na odstąpienie od 
 obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na czas 
 nieoznaczony terenu oznaczonego geodezyjnie działkami nr 2/1, 3/1, 4/1, 
 4/2, 5/2 części działki 2/2 i 5/1 AM-9 oraz 2/2, 46/2, 46/15 części działki nr 
 46/16 AM-10 Obręb Centrum o łącznej powierzchni 8.6844 ha stanowiącego 
 własność Gminy Ząbkowice Śląskie położonego w Ząbkowicach Śląskich przy 
 ul. Bohaterów Getta (cmentarz) z dnia 25 kwietnia 2013r. 
7.  Interpelacje i zapytania Radnych. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 
 
 
Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Wysoką Radę, aby do 
porządku dzisiejszych obrad wprowadzić następujące projekty uchwał: 
 
• w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 r. 
 
• w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
 
• w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy 

Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029. 
 

Następnie poddał powyższe projekty uchwał pod głosowanie, zapytał:  
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za tym, aby wprowadzić do porządku dzisiejszych 
obrad: 
 
• projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 r. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  16 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada wprowadziła do porządku obrad zaproponowany 
projekt uchwały. 
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Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad: 
 
• Projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  16 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada wprowadziła do porządku obrad zaproponowany 
projekt uchwały. 
 
 
Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad: 
 
• Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada wprowadziła do porządku obrad zaproponowany 
projekt uchwały. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił także Wysoką Radę 
aby po punkcie 5, kiedy przystąpi się do rozpatrywania uchwały, aby rozpatrzyć 
jako pierwszą uchwałę w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na czas 
nieoznaczony terenu oznaczonego geodezyjnie działkami nr 2/1, 3/1, 4/1, 4/2, 5/2 
części działki 2/2 i 5/1 AM-9 oraz 2/2, 46/2, 46/15 części działki nr 46/16 AM-10 
Obręb Centrum o łącznej powierzchni 8.6844 ha stanowiącego własność Gminy 
Ząbkowice Śląskie położonego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta 
(cmentarz) z dnia 25 kwietnia 2013r.  
 
Następnie zapytał czy ktoś z Radnych chciałby coś wnieść do porządku obrad. Nikt, 
więc przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
 
Ad. pkt. 2  Przyjęcie protokołu z dnia 29.08.2013 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zapytał czy ktoś z Pań i Panów 
Radnych chce wnieść jakieś uwagi. Nikt, więc stwierdził, że Wysoka Rada przez 
aklamację przyjęła powyższy protokół. 
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Ad. pkt. 3  Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik powiedział, że pod koniec 
sierpnia uczestniczył w XV Weekendzie z Frankensteinem, 1 września z okazji 74 
rocznicy wybuchu II wojny światowej wraz z Burmistrzami złożył kwiaty pod 
pomnikiem poległych za ojczyznę, 2 września wziął udział w rozpoczęciu roku 
szkolnego w zespole szkolno- przedszkolnym w Stolcu, 7 września wraz z 
Burmistrzem uczestniczył w dożynkach w Bobolicach, 8 września w dożynkach w 
Brodziszowie, 17 września w 74 rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę złożył 
kwiaty pod pomnikiem, 20 września przebywał w Czerwonym Kostelcu, brał udział 
w pracach stałych Komisji Rady Miejskiej oraz 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  Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna przedstawiła w skrócie powyższą informację, 
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu, obszerniejszą informację można 
przeczytać na stronie BIP. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik przedstawił uchwałę  
nr IV/2008/2013 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z dnia 16 września 2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez 
Burmistrza Ząbkowic Śląskich informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta  
i gminy Ząbkowice Śląskie za I półrocze 2013 roku, która stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu, następnie otworzył dyskusję nad zaprezentowaną informacją  
z wykonania budżetu. 
 
Radny Franciszek Gawęda powiedział, że opinia RIO jest pozytywna jednak wiele 
zapisów wynikających z niej powinno wzbudzić pewne zainteresowanie realizacją 
budżetu, w dochodach majątkowych wyniosła ok. 13% z tego też RIO wyciągnęła 
wniosek, że brak realizacji tych dochodów w drugiej połowie roku 2013r. będzie 
zmuszał do zabezpieczenia innych źródeł finansowania wydatków lub ograniczenia 
ich poziomu, ponadto wysokość dochodów ma wpływ na kształtowanie się 
indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia jednostki, powinno to 
wzbudzić niepokój, podobnie rzecz ma się z zadłużeniem gminy, które wynosi 25%, 
jeżeli udałoby się przeanalizować sytuację związaną z poziomem 60% w skali 
ogólnokrajowej to poziom wskaźnika 25% powinien zwrócić uwagę, bo nie powinien 
przekroczyć 30%, w odniesieniu do tego, jakie zostały wykonane dochody 
majątkowe. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zapytał czy ktoś jeszcze chciałby 
zabrać głos. Nikt, więc zamknął dyskusję. 
 
 
Ad. pkt. 6  Podjęcie uchwał: 
 
- Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na czas 
nieoznaczony terenu oznaczonego geodezyjnie działkami nr 2/1, 3/1, 4/1, 4/2, 5/2 
części działki 2/2 i 5/1 AM-9 oraz 2/2, 46/2, 46/15 część działki nr 46/16 AM-10 
Obręb Centrum o łącznej powierzchni 8.6844 ha stanowiącego własność Gminy 
Ząbkowic Śląskich położonego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta 
(cmentarz) z dnia 25 kwietnia 2013r. 
 
Zasępca Burmistrza Piotr Miernik przedstawił powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o zaopiniowanie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
stwierdził, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda powiedział, że po przeczytaniu uzasadnienia do 
uchwały budzi się wiele wątpliwości, Gmina pisze, że nie można się zgodzić ze 
stanowiskiem prokuratora, w ocenie Rady Miejskiej Gmina podejmując 
przedmiotową uchwałę nie naruszyła obowiązujących przepisów prawa i uznaje 
wniosek prokuratora za zasadny, wątpliwości biorą się z tego, że w większości 
Gmina podważa to co ustalił prokurator, jeżeli gmina uważa, że prokurator nie ma 
racji to dlaczego w konsekwencji ta uchwała jest uznawana za zasadną. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik Rada Miejska podjęła uchwałę, aby 
bezdzierżawowo podjąć ten teren, została ona sprawdzona pod względem 
prawnym, po podjęciu przez Radę Miejską została ona wysłana do Wojewody gdzie 
jego nadzór prawny nie dopatrzył się żadnych uchybień, dlatego należy stwierdzić, 
że jest wszystko w porządku, następnie została otrzymana informacja od 
prokuratora, że jednak nie wszystko jest w porządku i z rażącym naruszeniem 
prawa, z punktu widzenia prawnego nie widać dużego błędu w uchwale, ale 
prawda jest taka, że na podstawie tej uchwały została sporządzona umowa 
dzierżawy i z racji tego, że orzecznictwa są takie, jakie zaprezentował prokurator to 
dla bezpieczeństwa lepiej jest ja usunąć i odstąpić od umowy z ZGK. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zapytał czy ktoś jeszcze chce 
zabrać głos w tej sprawie. Nikt, więc 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:  15 głosów za,  0 głosów przeciw,  1 głos wstrzymujący 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Skarbnika Gminy 
Bożenę Kurczynę o przedstawienie następnego projektu uchwały dot. zmian w 
budżecie, poprosił również Wysoką Radę, aby następnie rozpatrzyć projekt uchwały 
dot. Wieloletniej Prognozy finansowej i zaciągnięcia kredytu długoterminowego a 
pozostała kolejność zostanie bez zmian. 
 
 
- Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 
2013r. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
stwierdził, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda zapytał czy dobrze rozumie, że wkład 610 tys. zł do 
Spółki ZGK na zakup dwóch samochodów specjalistycznych do przewozu śmieci 
oraz pokrycie kosztów pojemników na śmieci, że ogłoszony przetarg wygrała firma 
nieprzygotowana do wywożenia tych śmieci, następnie stwierdził, że doprowadzane 
jest do sytuacji, że mieszkańcy będą płacić dwukrotnie za śmieci, pierwszy raz to jest 
bezpośrednio za wywóz, a drugi raz dopóki ten wkład 610 tys. zł nie zostanie 
spłacony również spada w jakiejś formie na obywateli, ale jest to forma ukryta 
obciążenia ich. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zapytał czy ktoś jeszcze chciałby 
zabrać głos. Nikt, więc 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:  14 głosów za,  1 głos przeciw,  1 głos wstrzymujący 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
- Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
przedstawionym projektem uchwały a po zakończeniu dyskusji poprosił 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o przeprowadzenie 
głosowanie przez członków Komisji w celu zaopiniowania projektu uchwały. Nikt 
nie zabrał głosu, więc zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
porosił członków Komisji Rozwoju gospodarczego i Budżetu o przegłosowanie 
powyższego projektu: 
 
Zapytał: Kto jest za przyjęciem powyższego projektu, proszę o podniesienie ręki 
członków Komisji. 
 
Głosowanie:  7 głosów za,  0 głosów przeciw,  1 głos wstrzymujący 
 
Stwierdził, że projekt został przyjęty. 
 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik 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:  14 głosów za,  0 głos przeciw,  2 głosy wstrzymujące 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła powyższy projekt uchwały. 
 
 
- Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
stwierdził, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda zapytał, jaki wpływ ta kwota ma na kondycję budżetu 
tegorocznego i w latach przyszłych na 16 lat spłaty i czy będzie to wpływ pozytywny 
czy negatywny i wpłynie to ujemnie na budżety przyszłoroczne i kolejnych lat. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odpowiedziała, że wysokość kredytu ogółem 
razem z tymi 2 mln została zaprezentowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy określona jest kwota ogólnego zadłużenia i kształtować się będzie na 
poziomie powyżej 24 mln zł automatycznie z podniesieniem kredytu ulegają też 
zmianie wskaźniki i kształtować się będą 35,29% z art. 170, natomiast z art. 169 4.96% 
czyli automatycznie wzrastają, decyzja należy do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Radny Franciszek Gawęda, dodał, że pytanie to wynikało przede wszystkim z tego, 
że jeżeli przeanalizuje się WPF to doskonale można zauważyć, że dochody Gminy 
będą malały prawie w każdym dziale, dlatego obawa, że przy małych dochodach 
Gminy spłata tego kredytu będzie skutkować na przyszłoroczne budżety Gminy. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek powiedział, że zaprezentowany 
projekt uchwały dotyczy planu zaciągnięcia kredytu, Wysoka Rada już raz wyraziła 
zgodę, jest już po przetargu na ten kredyt i na razie nie zostało wzięte nic z tych 
pieniędzy, co nie znaczy, że w ogóle nie będą one ruszane, ponieważ poziom 
inwestycji jest bardzo wysoki, bo ok. 15 mln. zł, na dzień dzisiejszy kredyt 
inwestycyjny nie został jeszcze zaciągnięty, stopy procentowe są najniższe teraz i 
odsetki od kredytów teraz są bardzo niskie, ale nadmierne zadłużanie nie jest 
dobrym rozwiązaniem. 
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Radna Danuta Tkaczonek dodała, że jest przeciwna podjęciu tego dodatkowego 
kredytu, szczególnie, że nie ma odniesienia do tego czy zostały podjęte inne 
ograniczenia, co do wydatków, które mogłyby mieć wpływ na funkcjonowanie 
całego budżetu, nie chodzi o doraźne zmiany między zadaniami, ale nie ma 
koncepcji wydatków, należy nie tylko sięgać po łatwe pieniądze, ale warto 
zastanowić się czy to, na co je wydajemy muszą być akurat w tym okresie, dlatego 
dodatkowy kredyt jest niepotrzebny. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek powiedział, że te środki są na 
wydatki inwestycyjne, po drugie nie wie jak można by było nagle w budżecie gminy 
znaleźć 2 mln zł, jeżeli z wydatków bieżących 30 mln zł idzie na oświatę, 10 mln zł 
na pomoc społeczną, 1 200 000 zł na dodatki mieszkaniowe, 1 500 000 na oświetlenie 
uliczne i można tak wymieniać więcej i tak naprawdę nie wie gdzie można znaleźć te 
2 miliony zł, aby móc realizować takie zadanie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz zapytał czy jeszcze ktoś chce 
zabrać głos. Nikt, więc zamknął dyskusję i poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie 
powyższy projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  13 głosów za,  2 głos przeciw,  0 głosy wstrzymujące 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła powyższy projekt uchwały. 
 
 
-Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 
 
Zastępca Skarbnika Maria Borucka przedstawiła projekt uchwały, który stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
stwierdził, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
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Radny Franciszek Gawęda zapytał czy na terenie Gminy znajdują się jakiekolwiek 
zbiorniki wodne retencyjne, bo nie ma takiej wiedzy a nie chciałby popełnić błędu, 
bo jeżeli nie ma to punkt B jest niepotrzebny i należałoby go wykreślić, bo ani jezior 
ani elektrowni wodnych nie ma i nikt takich nie postawi, następnie zapytał jak 
procentowo wygląda to do uchwały z roku poprzedniego. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek jeżeli chodzi o zbiorniki to ich nie 
ma, jeżeli chodzi o poziom podatku to jest to kwota procentowo 2,4% czyli o poziom 
inflacji jaki jest zaprojektowany w budżecie na rok 2014 w skali liczbowej to 
mieszkania 2gr., budynki pozostałe 16 gr., grunty pozostałe 1gr.,  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz zapytał czy są jeszcze jakieś 
pytania. Nie ma, więc poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie powyższy projekt 
uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  15 głosów za,  0 głos przeciw,  0 głosy wstrzymujące 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła powyższy projekt uchwały. 
 
 
- Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
 
Inspektor Jarosław Trześniak przedstawił powyższy projekt uchwały, który stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
stwierdził, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radna Danuta Tkaczonek poinformowała, że wstrzyma się od głosu podczas 
podjęcia tej uchwały, z powodu, że w dotychczasowych sprawozdaniach Zakładu 
Gospodarki Komunalnej pojawiało się często zdanie „w związku z niepewną 
sytuacją finansową Spółki’ i tak cały czas to zdanie się przewijało, także przewijały 
się informacje na temat programu naprawczego tej spółki, ale od sierpnia spółka jest 
w nowej sytuacji, ponieważ nastąpiła likwidacja Spółki Powiernik i włączenie jej w 
działalność Spółki ZGK i do dzisiaj Radni zostali poinformowani o nowym otwarciu 
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działalności spółki ZGK, nie ma tzw. bilansu otwarcia i tak naprawdę trudno jest jej 
ocenić czy ta spółka ma jakąkolwiek przyszłość czy jej nie ma, jeżeli rysuje się jakaś 
przyszłość to czy takie a nie inne pieniądze są dla niej potrzebne, po prostu jest ona 
dofinansowywana są to kontrowersyjne kwestie i nie posiada pewnej wiedzy, aby 
móc przekazać Spółce pieniądze w takiej wysokości. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, powiedział, że ten problem był rozpatrywany na 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Spółka jest w fazie organizacji. Dodał, 
aby im nie przeszkadzać na razie, niech oni dokładnie wszystko zbiorą do kupy,  
i dzisiaj rozmawiał z Prezesem, w miesiącu listopadzie będzie na ten temat na 
komisji gospodarczej przedstawiony plan i drogę, jaką wybierze ZGK. Natomiast, 
jeżeli chodzi o powyższe pieniążki, wszyscy mieszkańcy Ząbkowic Śląskich wiemy, 
jakim taborem dysponuje ta spółka. Jest to tabor bardzo przestarzały a zwłaszcza 
samochody, które codziennie prawie widzimy na ulicach naszego miasta, które 
przewożą śmieci. Są to samochody, które palą, 100 na 100, które ulegają bez przerwy 
awarii. To są samochody, które w innych krajach już dawno, dawno zapomniano by 
o nich, bo zostałyby złomowane. Dlatego, uważa, że trzeba tą uchwałę podjąć, kupić 
dwa nowe samochody, kupić kontenery, po to, a żeby ta spółka naprawdę mogła 
prawidłowo wykorzystywać swoje możliwości, a nam, żebyśmy nie mieli kłopotów 
ze śmieciami. Powiedział, w jakich sytuacjach są miasta w Polsce, są wielkie 
problemy, natomiast u nas jest to prowadzone, nie powiedziałby, że super, ale 
dobrze. 
 
Radny Franciszek Gawęda, odniósł się do wypowiedzi ostatniej do Pana Bogdana 
Tkaczyńskiego, którym tym samym potwierdza, że wyłoniona w przetargu firma nie 
jest, nie była i dopóki my nie damy pieniędzy, nie będzie miała możliwości 
wywożenia śmieci. Na jakich zasadach ta firma wygrała? Nie wie. Abstrahując od 
tego takich populistycznych haseł, że pracują tam nasi ludzi itd. miejsca pracy, 
miejsca pracy można stworzyć inaczej troszeczkę. Przypomniał, że ilość wywózki 
śmieci dla ZGK zwiększyła się może z 50 %, nawet i więcej, nie ma takich danych, 
ponieważ doszło do usługodawców, czy właściwie ludzi, którzy wywożą śmieci 
również to, że wywożą je również z okolic osiedla XX-lecia, osiedla słonecznego, 
gdzie w większości obsługiwała to do czasu wygrania przez spółkę ZGK firma 
SULO, stąd i pieniędzy jest również więcej, także potwierdza to jego duże obawy 
wynikające, z jakości przetargu, co poświadczył również Pan Bogdan Tkaczyński, za 
co jest mu niezmiernie wdzięczny. Natomiast jak powiedział wcześniej, skutek jest 
następujący, ludzie, społeczeństwo, miasto te 610 tys. zapłaci, czyli dwukrotnie, o 
czym będzie miał nadzieję również poinformować społeczeństwo, będę płacili za 
śmieci, raz bezpośrednio za wywózkę i drugą ukrytą opłatę 610 tys. podzielonego na 
każdego obywatela, który korzysta z wywózki. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, podziękował Panu Radnemu 
za ogromną troskę, o dobre społeczne i o dobre samopoczucie mieszkańców, gdyż on 
nim też jest i zauważył jedną prawidłowość, mamy jednych z najmniejszych 
kłopotów, jeżeli chodzi o gospodarkę śmieciami, jeżeli nie na terenie powiatu, a na 



12 

 

pewno, jeżeli chodzi o powiat to tak jest. I warto wspomóc takie działania i 
wzmocnić to, a nie skazywać firmy na zagłady.  
 
Radny Bogdan Tkaczyński chciałby jeszcze dodać, że firma nasza, z naszego miasta 
zatrudniająca naszych pracowników jest istnieje, a gdyby wygrała firma zewnętrzna, 
to śmie twierdzić, że po pierwsze wielu poszłoby na bruk, po drugie po roku czasu 
cena wywozu śmieci byłaby nie taka jak ta na początku, ale byłaby po prostu o wiele 
większa, tak już się łapią na to inne miasta i gminy, natomiast my mamy wgląd na to 
co się w tej firmie będzie działo. Dodał, aby poczekać i dać szansę Panu Prezesowi 
niech rozwinie skrzydła i zobaczą w przyszłym roku jak to będzie wyglądało. A 
jeżeli chodzi o sprawę tych samochodów, to nie musi nikogo przekonywać, że te 
samochody wymagają naprawdę likwidacji, bo to są trupy, które są reanimowane 
prawie codziennie, pracownicy musza zostać nocami i przygotowywać je do 
przewozu śmieci następnego dnia. Tak jak powiedział one palą 100 na 100, to jest 
naprawdę nieopłacalne i tu są koszty. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek powiedział, że cieszy się, że 
wygrała Spółka ZGK, ponieważ scenariusze teoretyczne hipotetyczne mogłyby być 
takie, że przychodzi firma daje dobrą cenę, później tej firmy nie ma, ponieważ 
połowę firm upadnie po pierwszej części działalności systemu śmieciowego i ceny 
będą wzrastały w następnych przetargach, po drugie cena śmieci, którą 
zaproponowało ZGK jest to ok. 16 zł na osobę, cena drugiej firmy VEOLIA jeżeliby 
wygrała ZGK nie stanęłoby do przetargu byłoby 21 zł na osobę, takie były dwie 
oferty i takie wyliczenia zostały dokonane przez obydwie firmy, firma VEOLIA 
siedzibę ma w woj. Opolskim a oddział w Kłodzku gdzie tylko przyjeżdżaliby 
pracownicy z Kłodzka po odbiór śmieci i odjeżdżaliby, natomiast Spółka ZGK jest 
zarejestrowaną w tym mieście i dodatkowo płaci podatki ze swojej działalności jako 
spółka prawa handlowego, nie wspominając już o kwestiach pracowniczych. 
 
Radna Danuta Tkaczonek powiedziała, że nie w tym kierunku powinna iść dyskusja 
bo nikt nie ma za złe, że wygrała Spółka ZGK chodzi jej o przedsiębiorczość prezesa, 
czyli osobę, która ta spółką zarządza, przykładem dobrego zarządcy jest Spółka 
„Delfin” a jeżeli chodzi o ZGK to nie czuje się, że ktoś chce tak pokierować Spółką 
aby była ona samowystarczalna a nie wciąż sięgała po pieniądze do budżetu, nie ma 
pewności co do tego w jej ocenie powinien być przedstawiony bilans otwarcia, 
koncepcja takiej firmy a tak to prezes czuje się niepewnie, najwyraźniej gmina czuje 
się niepewnie i jest to takie badanie siebie wzajemne. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek powiedział,że nie zgadza się z 
porównaniem Spółki ZGK z „Delfinem”, ponieważ działalność spółki „Delfin” tak 
jak ciepłownictwa jest regulowana stawkami Urzędu Regulacji i kosztami 
wynikającymi z ich działalności i cena wody plus kanalizacji będzie musiała być 
zbilansowana ze stawką, dlatego nieraz jest pokazane, że spółka dobrze stoi 
ponieważ jest monopolistą bo nie ma drugiego podmiotu który dostarcza wodę i 
odbiera ścieki, po drugie cena jest regulowana tak samo jak w ciepłownictwie, 
Spółka ZGK sprzątała miasto i inne rzeczy wykonywała na rzecz gminy poniżej 
kosztów normalnie swojego funkcjonowania, ponieważ nie ma stałej regulacji. 
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Radny Franciszek Gawęda, zwrócił się do Pana Burmistrza, i uważa, że Pan 
Burmistrz wprowadza świadomie bądź nieświadomie, co byłoby jeszcze gorzej, 
wszystkich w błąd. Po pierwsze dobrze Pan wie, że ta regulacja wynika do poziomu, 
jakiego można pod względem kosztów funkcjonowania spółki Delfin, ale nie w tym 
rzecz. Rzecz jest w tym i tak zastanawia się, po tej rzeczy, której powiedział Pan o 
Delfinie, to, dlaczego Pan płaci takie olbrzymie pieniądze temu człowiekowi, który  
de facto nic nie robi, bo ma wszystko regulowane. Przeraża go to, kilkanaście tysięcy 
złotych za to, że tylko on dozoruje wodę, a i tak mu się podwyższy, bo Pan 
Burmistrz nie będzie wnikał na koszty, co powoduje obniżkę wody, ponieważ tak on 
postawi takie koszty, później, które uregulują poziom wody, których Rada np. nie 
podejmie decyzji wciągu miesiąca, jest to zewnętrznie uregulowane. W związku z 
tym powiedział, że zmienić prezesa, bo szkoda tego człowieka na to, żeby brał takie 
pieniądze za nic robienie.    
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, spuentował żartem, że przydałoby 
się ustanowić jakąś np. uchwałę do nagród dla niektórych dobrych mówców. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, zamknął dyskusję i poddał 
Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.   
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 
 
Głosowanie:  14 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Projekt uchwały został przyjęty. 
 
 
-Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy 
Ząbkowice Śląskie. 
 
Inspektor Jadwiga Mielnik przedstawiła powyższy projekt uchwały, który stanowi 
załącznik nr 13 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 
stwierdził, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda powiedział, że w większości ta uchwała dotyczy spraw 
związanych z kulturą, oświatą, sportem a jest taka Komisja i dobrze by było, aby 
przeszło to przez opinię tej Komisji, stwierdził, że powinno się wrócić kiedyś do 
tematu świetlic wiejskich w kontekście współpracy z ZOK, ale uchwała jest zasadna. 
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Sołtys Jadwiga Zięba zapytała, dlaczego nikt tej uchwały nie konsultował z 
sołtysami, ponieważ są oni osobami, które przede wszystkim powinny wyrazić 
swoja opinię w tej kwestii ewentualnie wnieść poprawki zanim taka uchwała 
zostanie przedstawiona na sesji, tymczasem ani komisja gospodarcza nie zaprosiła 
sołtysów na swoje posiedzenie gdzie ta uchwała była omawiana ani na ostatniej sesji 
sołtysów nikt nie wspomniał o takiej perspektywie, że będzie podejmowana taka 
uchwała, zostali potraktowani instrumentalnie i muszą się zgodzić z tym, o czym 
zadecydowała Komisja Gospodarcza i nie jest to miłe. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik powiedział, że było wydane 
zarządzenie Burmistrza Ząbkowic o podobnej treści, są tam podane stawki za 
wynajęcie, sołtysi otrzymali zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej wraz z 
porządkiem obrad, jak ktoś był zainteresowany mógł poprosić o przełożenie 
projektu uchwały do wglądu, zastanowić się nad tym i dzisiaj zgłosić ewentualne 
wnioski. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek zmienił się przepis prawa, 
wcześniej było to zarządzenie teraz jest to uchwała Rady Miejskiej, ponieważ wynika 
to z interpretacji przepisów ustawy i niczym się treść nie różni, bo to wszystko było 
w zarządzeniu. 
 
Sołtys Jerzy Rzepka zapytał czy w związku z tym zniknęła funkcja opiekuna 
świetlicy. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek odpowiedział, że nie będzie 
wewnętrzne zarządzenie i na podstawie tej uchwały będzie uzupełnione, ponieważ 
zdarza się tak, że często to świetlicowa ma klucze a nie sołtys, to jest podstawa 
przeniesiona na uchwałę Rady Miejskiej, jako dokument, który zostanie 
opublikowany w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego, pozostaną 
stawki i zostaną ujęte rzeczy o świetlicowych. 
 
Sołtys Anna Gnutek powiedziała, że u niej jest problem ze spisywaniem liczników, 
ponieważ jest ośrodek, sportowcy, straż, biblioteka i świetlica, nie ma jak tego 
podzielić i jak ma to spisać. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik powiedział, że jeżeli chodzi o spisywanie 
liczników, to jest to ważne, ponieważ na tej podstawie kalkulują stawkę za wynajem 
takiego pomieszczenia, jest to stawka ryczałtowa płaci się i za żadne dodatkowe 
media nie jest pobierana opłata, może się tak zdarzyć, że nie wystarczy to na 
pokrycie wszystkich wydatków na media dlatego chcą aby to było dokładnie 
spisywane żeby dokładnie sprawdzić jakie są wydatki i ustalić odpowiednią stawkę, 
są sytuację, ze niektóre świetlice są wielofunkcyjne więc przy kształtowaniu kosztów 
będzie to brane pod uwagę, ale tworząc uchwałę nie można napisać, że jeden sołtys 
ma to robić a drugi nie. 
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Sołtys Jadwiga Zięba powiedziała, że nie chce, aby inni odnieśli wrażenie, że jedyna, 
co interesuje ich we tej uchwale to to, że przypisuje się im jakąś funkcję dot. 
spisywania liczników czy wypożyczania wyposażenia może to być tak odbierane, do 
tej pory było to w gestii świetlicowego oni otrzymywali za to wynagrodzenie i ma 
nadzieje, że nadal tak zostanie, wydaje jej się, że jest to rzecz niedoprzyjęcia, że nie 
została wykorzystana sesja sołtysów wcześniejsza, aby porozmawiać na ten temat i 
można było wymienić uwagi, wnieść cos do uchwały, to, po co są te sesje sołtysów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik myślał, że jest to jasno 
powiedziane, ponieważ nie jest to coś nowego tylko zarządzenie zamienione na 
uchwałę, będzie kolejne zarządzenie, które te kwestie dokładnie doprecyzuje, 
ustalone było już to wcześniej, że osoby zainteresowane dostaniem wszystkich 
uchwał mogą zgłosić się do biura rady i je otrzymać, to nie jest pominięcie, może 
słuszna jest to uwaga, że można to było omówić na sesji sołtysów, ale wtedy nie miał 
takiego projektu uchwały. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek powiedział, że nie można było tego 
zrobić na posiedzeniu sesji sołtysów bo nie było jeszcze takiego projektu uchwały, 
powstał on w wydziale gospodarki nieruchomościami, która odpowiada za mienie 
komunalne, jakby wcześniej był to by został przedstawiony. 
 
Sołtys Kazimierz Wojtaczka do zarządzenia też mieli uchybienia a teraz zostało to 
zmienione na uchwałę i faktycznie nic się nie zmieniło, chociaż już były zastrzeżenia 
wcześniej. 
 
Radny Franciszek Gawęda powiedział, że chciał zgłosić wniosek wycofania tej 
uchwały, ponieważ powinno to przejść przez Radę Sołtysów, są systematyczne 
spotkania Burmistrza z sołtysami i radami osiedli, przełożyć tą debatę na następną 
sesję i porozmawiać nad tą uchwałą. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba powiedziała, że nie potrzebują otrzymywać wszystkiego na 
papierze, ale było posiedzenie Komisji Rolnictwa gdzie byli zaproszeni wszyscy 
sołtysi i to było w tym tygodniu i tam też nikt nie wspomniał o planowanej uchwale. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek powiedział, że wniosek Radnego 
raczej nic nie zmieni i nie wyraża zgody na to. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zamknął dyskusję i poddał 
Wysokiej Radzie pod głosowanie wniosek Radnego Franciszka Gawędy 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za takim wnioskiem. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  2 głosy za,  13 głosów przeciw,  1 głos wstrzymujący 
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Stwierdził, że wniosek upadł. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik przeszedł do głosowania nad 
projektem uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za takim przyjęciem projektu uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 14 głosów za,  0 głosów przeciw,  2 głosy wstrzymujące 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła powyższy projekt uchwały. 
 
 
-Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik przedstawił powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik na 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o zaopiniowanie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
stwierdził, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany oraz 
podziękował w imieniu mieszkańców za przejęcie tej drogi, ponieważ przestaną ta 
drogą jeździć samochody o tonażu powyżej 3,5 tony. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda zapytał czy chodzi o budowaną obwodnicę czy inna 
drogę. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik odpowiedział, że o ul. Legnicką, część 
Wrocławskiej, Żeromskiego, Kusocińskiego, część Ziębickiej do ul. Cukrowniczej. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek poinformował, że jeżeli dzisiaj na 
obradach sejmiku województwa dolnośląskiego zatwierdzone zostanie to o czym 
było mówione na ostatniej sesji to będzie także głosował nad przyznaniem 4,5 mln na 
remont i może niedługo już będą środki oczywiście po podpisaniu wszystkich 
porozumień i z zastrzeżeniem tego, że zdejmie status drogi wojewódzkiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik 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:   16 głosów za,  0 głos przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Ad. pkt. 7  Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik powiedział, że w okresie 
międzysesyjnym Radna Danuta Tkaczonek złożyła dwie interpelacje w sprawie 
organizacji w Ząbkowicach Śląskich festynów i imprez masowych wraz z 
towarzyszącym im konkursem „Zdobądź Krzywą Wieżę i wygraj nagrodę” oraz w 
sprawie przydziału mieszkania socjalnego dla mieszkanki Ząbkowic.  
 
Następnie zapytał czy ktoś chce zabrać głos. Nikt, więc przeszedł do punktu 
następnego. 
 
 
Ad. pkt. 8  Sprawy różne. 
 
Radna Danuta Tkaczonek powiedziała, że w sprawozdaniu ze swojej działalności 
Burmistrz wspomniał, że dokonano aneksów do arkuszy organizacyjnych w 
oświacie, i zapytała jakich placówek to dotyczy i czego. 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał odpowiedziała, że standardowo na przełomie 
sierpnia i września wprowadza się arkusze organizacyjne ze względu na ruchy 
kadrowe związane np. z przejściem nauczycieli na urlopy zdrowotne lub innymi 
losowymi sprawami, jeżeli chodzi o 13 placówek, aneks nr 1 został wprowadzony w 
12 placówkach dot. spraw kadrowych w tych placówkach, jeżeli chodzi o aneks nr 2 
to obowiązuje on w 4 placówkach jest zasadny z punktu widzenia dydaktyczno- 
wychowawczej i edukacyjnej w naszych placówkach oświatowych. 
 
Prezes ZGK Waldemar Markiewicz, korzystając z okazji, że tematy związane ze 
spółką ZGK były przedmiotem dzisiejszych obrad, podziękował za dwie rzeczy.  
Po pierwsze za najważniejsze, za zaufanie, jakim Państwo obdarzacie tą spółkę, dając 
jak gdyby nadzieję na to, że będą mogli się dalej rozwijać i jeszcze lepiej pracować na 
rzecz mieszkańców. W drugiej kwestii za umożliwienie im dokonania wymiany tego 
taboru, który jest tak wyeksploatowany, że bez takiej pomocy ze strony Rady 
właściciela, te zmiany nie były możliwe przez ostatnie…, nigdy nie były możliwe. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Marian Patela powiedział, że na ul. 
Kusocińskiego i w Rynku koło ZOK-u proszę wysłać do kiosku i zapytać, co sądzą o 
huku na tej ulicy, tio nie tylko na peryferiach, ale w śródmieściu, następna rzecz to, 
że jesteśmy społeczeństwem podmiotowym i to nie tylko w sprawie świetlic, ale w 
wielu sprawach warto się przed uchwałą zapytać, był kiedyś zwyczaj, że Burmistrz z 
pracownikami szedł co jakiś czas na wieś i pytał co jest do zrobienia a to zaginęło, ma 
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jeszcze jedną uwagę bo idąc dzisiaj na sesje poprosiły go osoby aby zapytał co jest 
obiecanka daną przez Radnego Bogdana Tkaczyńskiego już dwa lata temu, że za tej 
kadencji będzie postawiony zakład pracy zatrudniający 200 osób wiąże się to pytanie 
też ze strefa ekonomiczną, o której mówił Pan Burmistrz i jaki jest wynik, 
mieszkańcy poprosili też aby przekazać na sesji, że remont na ul. Sienkiewicza to 
wygląda jakby nie było dokończone jest tam pełno liści, ulica jest nierówna. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek jeżeli chodzi o ruch w Rynku i 
mieście było mówione wielokrotnie i nic się nie zmieniło w tej sprawie, natomiast 
jeżeli chodzi o rozmowy w sprawie strefy ekonomicznej to rozmowy dot. nowego 
projektu w nowej perspektywie finansowej jako klastra działalności gospodarczej 
rynku rolno- spożywczego i o tym były te rozmowy w Wałbrzyskiej Strefie 
Ekonomicznej, jeżeli chodzi o kwestie zakładu to prowadzona jest sprzedaż 
nieruchomości, są 3,6 h w strefie ekonomicznej, udało się sprzedać dwie działki pod 
teren usługowo- przemysłowy na ul. Przemysłowej i powstaną tam firmy, wnioski 
już zostały złożone, za chwilę Rada Miejska uda się do firmy BAUD w celu 
wysłuchania propozycji o rozwoju i powstaniu nowej firmy na terenie  
ul. Przemysłowej, zajmuje się podzespołami takiej firmy jak LEGRAND. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba powiedział ,że dzisiaj widziała dużo ludzi pod Intermarche 
jednocześnie też mnóstwo ludzi idzie tam brzegiem drogi i była zaskoczona tym, że 
sklep jest otwierany a nie ma chodnika dla mieszkańców bo dużo osób chodzi na 
piechotę. 
 
Radna Grażyna Sobór mieszkańcy ul. Kościuszki nie maja takiego huku jak na  
ul. Kamienieckiej, bo jest on bardzo duży i nie jest porównywalny. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek prezes firmy BAUD czeka na 
Radnych i kto ma ochotę może iść na prezentację. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Zdzisław Dziedzicki przypomniał  
o ul. Kwiatowej, bo jest tam rozpacz i przypomina o schodach. 
 
Sołtys Jerzy Rzepka zapytał o petycję od mieszkańców rogu ul. Kamienieckiej  
i Kłodzkiej gdzie ogrodzenie zostało zniszczone czy wiadomo coś w tej sprawie. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik jest sprawca i będzie w tym roku to naprawione. 
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Ad. pkt. 9 Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zakończył posiedzenie XLVIII 
Sesji Rady Miejskiej. 
 
 
 
Protokół sporządzono  
na podstawie nagrania 
 
Protokołowała 
Karolina Kita 
 
 
        

Przewodniczący Rady Miejskiej 
               
         (-) Andrzej Dominik 
 
 
 
 


