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Protokół nr XIX/2011 
z sesji Rady Miejskiej 

w Ząbkowicach Śląskich 
odbytej w dniu 27 października 2011 roku 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Ząbkowicach Śląskich 
 

Godzina rozpoczęcia: 9:00 

Godzina zakończenia: 13:15 

W sesji udział wzięli:  

Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich (lista obecności stanowi załącznik do 
protokołu) 

Nieobecny usprawiedliwiony: 

Ryszard Pawłowski    Radny 

Ponadto uczestniczyli: 

Marcin Orzeszek     Burmistrz Ząbkowic Śląskich 

Ewa Figzał      Zastępca Burmistrza 

Piotr Miernik    Zastępca Burmistrza 

Iwona Aibin     Sekretarz Gminy 

Bożena Kurczyna     Skarbnik Gminy 

Kamila Rutkowska- Krehut  Radca Prawny 

Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli 

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  -  o t w o r z y ł  XIX Sesję Rady Miejskiej w Ząbkowicach 
Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy w niej 20 radnych, co stanowi 
odpowiednie quorum, przy którym rada może obradować i podejmować 
prawomocne decyzje.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  poinformował, że protokół  
z obrad prowadzić będzie Pani Monika Gwóźdź.   
 

Następnie przedstawił porządek obrad. 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z dnia 26.09.2011, 04.10.2011 

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

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

5. Analiza realizacji inwestycji Gminnych oraz informacja o wysokości środków 

finansowych uzyskanych z funduszy unijnych i innych funduszy. 

6. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2011 

• zmieniająca Uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta 

Ząbkowice Śląskie 

• w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2012- 2015 

• w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu 

• w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich  

nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 

wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych 

użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty 

dodatkowej    

7. Koncepcja Rozwoju i funkcjonowania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w latach 

2011-2012 

8. Interpelacje i zapytania Radnych.  

9. Sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  poprosił wysoką Radę, aby  
do porządku obrad wprowadzić następujące projekt uchwały, które poddał pod 
głosowanie:  
 
• uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień od tego podatku 

Głosowanie 
W wyniku głosowania Wysoka Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku. 
 

• w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Głosowanie 
W wyniku głosowania Wysoka Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku. 
 

• w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 

2011 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012 

Głosowanie 
W wyniku głosowania Wysoka Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku. 
 

• w sprawie opłaty od posiadania psów 

Głosowanie 
W wyniku głosowania Wysoka Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku. 

 

• zmieniającą uchwałę Nr XVI/78/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich 

 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych 

Głosowanie 
W wyniku głosowania Wysoka Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku. 
 

 

Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 

W związku z brakiem uwag do porządku obrad, został przyjęty. 

 

Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołu z dnia 26.09.2011, 04.10.2011 

Wysoka Rada przyjęła przez aklamację protokół z dnia 27.09.2011 roku i protokół  
z dnia 04.10.2011 
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Ad. pkt. 3 Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik przedstawił informację  
ze swojej pracy od ostatniej sesji. 
 
 
Ad. pkt. 4 Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.     

 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek przedstawił informację ze swojej pracy 
od ostatniej sesji (informację stanowi załącznik do protokołu) oraz informację na temat 
złożonych oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych, która stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 4 Analiza realizacji inwestycji Gminnych oraz informacja o wysokości 
środków finansowych uzyskanych z funduszy unijnych i innych funduszy. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik, przedstawił stan inwestycji 
gminnych na dzień dzisiejszy, wykaz stanowi załącznik do protokołu. 
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć, przedstawił informację 
o wysokości środków finansowych uzyskanych z funduszy unijnych i innych funduszy, 
która stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Wywiązała się krótka dyskusja, w której zadawano pytania, na które zostały udzielone 
odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zamknął dyskusję. 
 
Ad. pkt. 5 Podjęcie Uchwał 
 
 
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2011 

 

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję.  
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Wywiązała się krótka dyskusja, w której zadawano pytania, na które zostały udzielone 
odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zamknął dyskusję oraz poddał pod 
głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
• zmieniająca Uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta 
Ząbkowice Śląskie 
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć, przedstawił powyższy 
projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję.  
 
Wywiązała się krótka dyskusja, w której zadawano pytania, na które zostały udzielone 
odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zamknął dyskusję oraz poddał pod 
głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
• w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2012- 2015 

 

Przewodnicząca Zespołu Opiniującego Kandydatów na ławników sądowych Anna 
Józefowicz, odczytała protokół Komisji, który stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poprosił o zgłaszanie kandydatur do 
Komisji Skrutacyjnej, zaproponował aby to były 3 osoby. 
 
Radny Krzysztof Gnach, zgłosił kandydaturę Radnego Janusza Laboka. 
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Radny Janusz Labok, wyraził zgodę. 
 
Radna Anna Józefowicz, zgłosiła kandydaturę Radnej Jolanty Mitręgi. 
 
Radna Jolanta Mitrega, wyraziła zgodę. 
 
Radna Jadwiga Dziewa, zgłosiła kandydaturę Radnej Ireny Piotrowskiej. 
 
Radna Irena Piotrowska, wyraziła zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem innych 
kandydatur poddał je pod głosowanie. 
 
Skład Komisji Skrutacyjnej: 

1. Jolanta Mitręga 
2. Irena Piotrowska 
3. Janusz Labok 

 
Głosowanie: 17 za, 0 przeciwnych, 3 głosy wstrzymujące 
 
W wyniku głosowania Wysoka Rada wybrała Komisję Skrutacyjną ds. wyboru ławników. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, ogłosił 5 min przerwy na czas 
przygotowania kart do głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, wznowił obrady. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Labok, przedstawił zasady głosowania. 
Radni otrzymają dwie karty do głosowania. Pierwsza karta dotyczy wyboru ławników 
sądowych na lata 2012- 2015 do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich Wydział 
Rodzinny i Nieletnich. Na liście tej jest 9 osób, można głosować na 6 kandydatów lub na 
mniejszą liczbę kandydatów, skreślenie powyżej 6 osób- głos jest nieważny. Druga karta 
do głosowania dotyczy wyboru ławników sądowych na lata 2012- 2015 do Sądu 
Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich Wydział Pracy, można głosować na 3 kandydatów 
lub na mniejszą liczbę kandydatów, skreślenie powyżej 3 osób- głos jest nieważny. Karty 
do głosowania zostaną rozdane wg listy obecności Radnych biorących udział w sesji. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Labok, wyczytywał kolejno z listy 
obecności Radnych biorących udział w głosowaniu. Lista obecności stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Radni otrzymali karty do głosowania. 
 
Głosowanie 
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Następnie Radni kolejno wg listy obecności oddali swoje głosy do urny. 
 
Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad, aby policzyć głosy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, ogłosił krótką przerwę. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Labok, po przerwie przedstawił dwa 
protokoły Komisji Skrutacyjnej, które stanowią załącznik do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania- Wydział Rodzinny i Nieletnich 
wybrane zostały następujące osoby: 
 

1. Dzieńkowska Zofia 
2. Kodym Maria 
3. Kwiek Marian 
4. Machnicka Czesława 
5. Orlicka Krystyna 
6. Tracz Piotr 

 
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania- Wydział Pracy wybrane zostały 
następujące osoby: 
 

1. Aibin Zygmunt 
2. Kozłowska Helena 
3. Warechowicz Józefa 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z powyższym odczytał 
treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
• w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu 
statutu 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, odczytał powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dyskusji nad 
projektem uchwały poddał go pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
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• w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich  
nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 
ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat 
abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu 
pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej    
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik, przedstawił powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że przedstawiony projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odczytał na prośbę Radnego uchwałę 
(matkę) podjętą w 2007 roku, która stanowi załącznik do protokołu. 
 
Wywiązała się krótka dyskusja, w której zadawano pytania, na które zostały udzielone 
odpowiedzi.  
 
Radni powiedzieli o swoich spostrzeżeniach na temat strefy parkowania. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące 
 
W wyniku głosowania Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
• uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień od tego podatku 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, przedstawił i omówił krótką prezentację 
dot. podatków Gminy Ząbkowice Śląskie w porównaniu z Gminami Województwa 
Dolnośląskiego oraz Gminami Powiatu Ząbkowickiego. Wydruk prezentacji stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Po prezentacji Radni zadawali pytania dot. projektu uchwały, na które odpowiadała Pani 
Skarbnik lub Pan Burmistrz. 
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W wyniku dyskusji zgłoszono wniosek: 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zgłosiła wniosek, aby stawki kwotowe podatków i opłat 
lokalnych na 2012 rok w Gminie Ząbkowice Śląskie były jedynie zwaloryzowane tj. 
podniesione w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji średnio o 4,2% w stosunku 
do wysokości stawek obowiązujących w roku obecnym: 
 
W pkt. 1 
lit. a - 0,65 zł 
lit. b - 4,06 zł 
lit. c - 0,22 zł 
 
W pkt. 2 
lit. a - 0,56 zł 
lit. b - 20,08 zł 
lit. c - 8,90 zł 
lit. d - 4,18 zł 
lit. e - 4,64 zł 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie zgłoszony wniosek. 
 
Głosowanie: 3 głosów za, 16 głosów przeciw, 1 głosy wstrzymujące 
 
W wyniku głosowania wniosek nie przeszedł. 
 
W związku z powyższym poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 3 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
W wyniku głosowania Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, zapewnił, że te środki finansowe, które 
zostaną uzyskane ze wzrostu podatków, będą wydane w sposób racjonalny i rozsądny, a 
na pewno oszczędności, które będzie można wprowadzić w instytucjach, w administracji 
będą w 2012 roku realizowane. 
 
Radna Anna Józefowicz, usprawiedliwiając się opuściła obrady Rady Miejskiej. 
 
• w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
przedstawił pozytywną ocenę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dyskusji nad 
projektem uchwały poddał go pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
• w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2011 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
przedstawił pozytywną ocenę. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję.  
 
Radny Franciszek Gawęda zgłosił swoją wątpliwość, która została mu wyjaśniona przez 
Panią Skarbnik. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
 
• w sprawie opłaty od posiadania psów 

 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
przedstawił pozytywną ocenę projektu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję.  
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Wywiązała się krótka dyskusja, w której zadawano pytania, na które zostały udzielone 
odpowiedzi.  
 
W wyniku dyskusji zgłoszono wniosek: 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zgłosiła dwa wnioski, aby: 
 
-  opłata pozostała na poziomie dotychczasowym, czyli 40 zł,  
 
-  uzupełnić uchwałę o zapis, że „nie pobiera się opłaty od właścicieli, którzy wzięli psa ze 
schroniska dla bezdomnych zwierząt” 
 
Radny Zdzisław Burnat, powiedział, że należałoby przystąpić do opracowania uchwały 
regulującej sprawy posiadania i obowiązków dla właścicieli posiadających psów na 
terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie zgłoszone wnioski Radnej Danuty Tkaczonek. 
 
Wniosek: aby, opłata pozostała na poziomie dotychczasowym, czyli 40 zł 
 
Głosowanie: 5 głosów za, 13 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Wniosek nie przeszedł 
 
Wniosek:, aby, uzupełnić uchwałę o zapis, że „nie pobiera się opłaty od właścicieli, którzy 
wzięli psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt” 
 
Głosowanie: 15 głosów za, 2 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
Wniosek przeszedł. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z powyższym poddał 
pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwał wraz z nowym zapisem. 
 
Głosowanie: 13 głosów za, 3 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
• zmieniającą uchwałę Nr XVI/78/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich 
 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że projekt uzyskał pozytywną opinię. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję.  
 
Zadano tylko jedno pytanie, na które odpowiedziano. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
Ad. pkt. 7 Koncepcja Rozwoju i funkcjonowania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w 
latach 2011-2012 
 
Dyrektor Ząbkowickiego Ośrodka Kultury Ewa Olewicz, przedstawiła powyższą 
koncepcję, która stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radna Jolanta Mitręga, nawiązała do naboru do ogniska muzycznego, poprosiła Panią 
Dyrektor, aby coś więcej na ten temat powiedziała. 
 
Dyrektor Ząbkowickiego Ośrodka Kultury Ewa Olewicz, odpowiedziała, że został 
opracowany plan działań, który realizują. Ognisko będą prowadzić osoby, które są 
uprawnione, które mają ukończone wyższe studia muzyczne, jest to rodzina, która ma 
działalność gospodarczą w tym zakresie, będą to prowadzić odpłatnie od dzieci, ale w 
zamian za to dla ZOK-u będą prowadzić bezpłatnie „Małe Ząbkowice” czyli Zespół 
wokalno- muzyczny.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, zaproponowała również Pani Dyrektor, żeby uzupełnią swoją 
koncepcję o wzmacnianie Ośrodka Kultury od wewnątrz, tzn., ostatniego czasu miały 
miejsce dwa zdarzenia literackie, były to spotkania z autorami wierszy, jedno odbyło się w 
Ząbkowickim Ośrodku Kultury a drugie w Bibliotece Publicznej. Oba spotkania pod 
względem merytorycznym, były świetne, ale Biblioteka miała jeden atut więcej niż 
Ząbkowicki Ośrodek Kultury, tam było przyjemniej i estetyczniej. W ZOK-u było ponuro. 
Należy wziąć duży nacisk, żeby również budować Ośrodek Kultury na zewnątrz, 
wzmacniać, ale również pamiętać też o tej wewnętrznej sferze, życia Ząbkowickiego 
Ośrodka Kultury. Druga rzecz, to brak w toalecie deski sedesowej. Jest to wstyd. 
 
Dyrektor Ząbkowickiego Ośrodka Kultury Ewa Olewicz, przyjęła uwagi i zostanie to 
poprawione. 
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Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 „Stare Miasto” Marian Patela, zapytał się, czy 
widzi Pani możliwość współdziałania wzajemnej pomocy z organizacją Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku? 
 
Dyrektor Ząbkowickiego Ośrodka Kultury Ewa Olewicz, odpowiedziała, że już 
współpracują, ponieważ UTW umożliwia również osobom zewnątrz udział w różnych 
zajęciach, które oni prowadzą, ogłoszenie jest na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie 
internetowej. Jest to otwarta forma. 
 
Radna Jolanta Mitręga, zadała Pani, czy robiła Pani przymiarkę, aby uruchomić 
kawiarnię?  
 
Dyrektor Ząbkowickiego Ośrodka Kultury Ewa Olewicz, powiedziała, że planują 
uruchomić kawiarnię, może to będą środki zewnętrzne, do 30 listopada złoży 4 wnioski 
do Ministra Kultury i Narodowego. 
 

Ad. pkt. 8 Interpelacje i zapytania Radnych.  

Radny Marek Ciapka, powiedział, że Fortum DZT planuje obarczenia zadaniem 
ocieplania miasta poprzez swoją infrastrukturę, czyli przekazanie tego zadania pod gminę 
i wie, że są takie spotkania, w związku z tym ma pytanie, na jakim etapie są te spotkania i 
czy definitywnie jest sprawa przesądzona, że Fortum DZT chce obarczyć gminę tym 
zadaniem jako jednostkę samorządu? Pytanie drugie, co dalej ze strefa ekonomiczną, czy 
jest jakiekolwiek zainteresowanie, czy są jakieś plany? Pytanie trzecie, w związku z 
pojawiającymi się informacjami o planowej restrukturyzacji w zakresie placówek 
oświatowych związanych z funkcjonowanie przedszkola w Brodziszowie, co dalej, na 
jakim jesteśmy etapie, jakie są plany, jaki termin realizacji? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, jeżeli chodzi o kwestie Fortum,  
31 grudnia kończy się umowa Fortum z Gminą Ząbkowice. W pierwszej wersji w 
rozmowach, Fortum nie chciało się zgodzić na prowadzenie do końca sezonu grzewczego, 
min. Dzisiaj o godz. 8 miał spotkanie z przedstawicielem, Fortum, i Fortum to zadanie 
będzie realizowało do 31 maja 2012 roku Sezon grzewczy jest zapewniony. Co do kwestii 
związane z przyszłością, do 9 listopada, jeżeli nie będzie obsunięć terminu, będzie wycena 
mienia. Zostało odpisano trójstronne porozumienie dot. wyceny tych nieruchomości, co 
pokazuje obraz, co dalej z tym robić, czy prowadzić to jako Gmina, albo przekazać do 
spółki Powiernik, albo ZGK., albo stanąć do przetargu. Jeżeli chodzi o kwestie związane z 
rozwojem przedsiębiorczości szeroko rozumianej, spotkał się z Panem Ministrem Łyżwą 
oraz był w Warszawie na rozmowach, spotkał się z 13 pracownikami poszczególnych 
departamentów, prezentowali, co powinniśmy robić, jakie materiały, informacje, jak 
występować i gdzie. W tej chwili została przygotowana oferta inwestycyjna w języku 
polskim, angielskim, niemieckim, która określa dwie nieruchomości, uzbrojoną w strefę 
ekonomiczną, tam pozostało 3,6 ha i jest na to przygotowana oferta inwestycyjna i 
również jest przygotowana oferta inwestycyjna pod 3 ha tej działki na przemysłowej, 
również został złożony wniosek do specjalnej strefy ekonomicznej o włączenie tych 
hektarów. Trzeci element, który dotyczy nieruchomości, jeżeli chodzi o kwestie 
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przedsiębiorczości, tj. wyodrębnienie z nieruchomości 120 ha Agencji Nieruchomości 
Rolnych po prawej stronie zaraz za Ząbkowicami jak się wyjeżdża w stronę Wrocławia. Ze 
wstępnych analiz, które są prowadzone 21 ha zostałoby wyodrębnione i taki wniosek 
zostanie złożony. Zostaną podpisane umowy z dwiema firmami, które w imieniu Gminy 
będą reprezentować gminę na zewnątrz pod względem inwestycyjnym.  
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał, odpowiedziała na trzecie pytanie, 
Przedszkole w Brodziszowie, jest to temat bardzo poważny. Powiedziała o konsultacji z 
Przewodniczącym Komisji Oświaty w celu ustalenia odpowiedniego terminu do analizy 
w ogóle sfery oświaty w roku 2011 i w 2012. Myśli, że Komisja odbędzie się w połowie 
listopada, na którą zostaną przygotowane materiały w zakresie analizy informacji 
oświatowej  za ubiegły rok szkolny i podsumowanie cały sfery oświaty w roku szkolnym 
2010/2011 i w roku budżetowym 2011. Drugie zagadnienie jakie będą chcieli poruszyć to 
będzie analiza struktury oświaty naszej gminy. Trzecia rzecz będzie się tyczyła finansów 
oświaty w domykającym się budżecie 2011 roku, gdyż są odczuwalne braki w tej sferze 
związane i ze wzrostem kosztów i z podwyższa kami dla nauczycieli i utrzymaniem sieci, 
która do tej pory w naszej gminie była oraz na temat budżetu oświaty na 2012 rok. 
Powiedziała, że z informacji jakie ma z wydziału EKS-u ten oddział przedszkolny kosztuje 
94 tys 385 zł z tego koszty zatrudnienia pedagogów nauczycieli 44 tys 705 zł, koszty 
zatrudnienia pracowników niepedagogicznych administracji obsługi i pomocy 20 tys 280 
zł, pozostałe koszty ogrzewania, telefonu, wody i energii elektrycznej w sumie 94 tys 385 
zł. Powiedziała, o stałym monitoringu prowadzonym w tej placówce, który wskazuje, że 
dzieci chodzi troje z wieku i czworo z poza wieku. Odbywały się różnego rodzaju 
spotkania i na terenie gminy i na terenie środowiska wiejskiego. W dalszym ciągu w 
kolejnym roku budżetowym taka struktura oświaty nie utrzyma się. 52 % kosztów, gdzie 
są wyraźnie niedofinansowania w określonych sferach. To jest problemem. Z przeliczeń, 
które wychodzą z Brodziszowa, jest bardzo niepokojące i jest to wskaźnik, który 
dyscyplinuje do określonych zmian, które zostaną przedstawione. 
 
Radna Jadwiga Dziewa, w związku z 1 listopada, i z dniem za dusznym zadała pytanie, 
co z przewozami ludzi na cmentarz? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że w porozumieniu z 
naszymi przewoźnikami, taki przewóz osób będzie zapewniony w tych dniach.  
 
Radna Grażyna Sobór, nawiązała do PKS-u, o dowozy uczniów do szkół bo bardzo często 
są skargi, że te autobusy spóźniają się do szkół, a nie ma jeszcze zimy. Kilka razy były 
interwencje w tej sprawie. Ale nic do tej pory się nie zmieniło. 
Czy można jakoś wpłynąć na PKS? Bo informacja jest prawie nieczytelna. Ludzie się 
skarżą, brak toalety. Powinno być ładniej i składniej. PKS jest byle jaki. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że jak spotka się z 
Prezesem Giemzą, to przekaże te uwagi. 
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Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał, odpowiedziała, że mieli jeden 
przypadek skargi na nieterminowy przyjazd autobusu i on został od razu rozpoznany i 
PKS został zdyscyplinowany w tym zakresie o innych przypadkach nie ma wiedzy. 
Problem zostanie zdiagnozowany i PKS zostanie zdyscyplinowany. 
 
Radna Grażyna Sobór, powiedziała, że w miesiącu wrześniu 3 razy dzwoniła do gminy, 
jak i również rodzice, było tego więcej. 
 
Ad. pkt. 8 Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poinformował, że wszyscy Radni 
złożyli oświadczenia majątkowe w terminie i nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, i 
że po jednym egzemplarzu zostały złożone do Urzędu Skarbowego, do chwili obecnej nie 
ma analizy zwrotnej przez Urząd Skarbowy. 
 
Poinformował, również, że Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich zwróciła 
się, aby dofinansować kwotą 5 400 zł 30 służb ponadnormatywnych- koszt takiej służby 
wynosi 180 zł, pismo to zostało skierowane do Burmistrza, aby przeanalizował, czy jest 
taka możliwość finansowa. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, poinformował, że w dniu 18 
października br. na jego ręce wpłynęło pismo od Pana Ryszarda Barańskiego, w którym 
nie zgada się z podjętą uchwałą Rady odnośnie postulatu, który złożył i sprawę kieruje do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego celem dalszego rozpatrzenia. 
 
Radna Danuta Takczonek, na podstawie art. 18 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym 
wniosła o włączenie jej do Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Marek Ciapka, zauważył, że rozpoczął się pierwszy etap poprawy dostępności 
nawierzchni wzdłuż garaży przy ulicy Żeromskiego, powiedział, ze nadal jest to 
nielegalne wysypisko śmieci, i jest coraz więcej zapadlisk po zbiornikach po smołowych, i 
należałoby zwrócić na to uwagę, aby to zasypać. 
  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji zamknął obrady. 

 

Protokołowała 

Monika Gwóźdź 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 
       (-) Andrzej Dominik 


