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BRM.0002.50.2013                Protokół nr L/2013 
z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 

odbytej w dniu 12 grudnia 2013 roku 
w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Ząbkowicach Śląskich 
 
Godzina rozpoczęcia: 9:00 
Godzina zakończenia: 10:30 
 
W sesji udział wzięli:  
Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

 
Nieobecni Radni: 
Zdzisław Burnat 
Dorota Krusze 
  
Ponadto uczestniczyli: 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał i Piotr Miernik 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna 
Sekretarz Gminy Iwona Aibin 
Radca Prawny Kamila Rutkowska- Krehut 
Osoby zaproszone: Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku 
Krzysztof Kowalski, Pani Grażyna Miśkiewicz, Pan Stanisław Grochociński,  
Pan Witold Barylak, Pan Michał Rudnicki 
Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 
Przewodniczący Zarządów Osiedli (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych 
oraz osoby przybyłe na sesję 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym oraz na podstawie Statutu Ząbkowic Śląskich, § 36 pkt. 1 Przewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  -  otworzył L Sesję Rady Miejskiej Ząbkowic 
Śląskich VI kadencji. 
 
Stwierdził, że w obradach uczestniczy 19 Radnych, co stanowi odpowiednie quorum, 
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, powiedział, że w I części 
dzisiejszej sesji mamy doniosłe chwile, gdzie będą chcieli uhonorować naszych 
mieszkańców, którzy są Zasłużeni dla naszego miasta jak i również Panią, która 
wychowała czterech synów na żołnierzy. 
 
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku Krzysztof Kowalski, 
powiedział, że jest dumny, że w imieniu Ministra Obrony Narodowej będzie mógł 
wręczyć medal Państwu Miśkiewicz Pani Grażynie i Panu Józefowi, za to, że oddali 
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czterech synów do wojska i Minister Obrony Narodowej w ten sposób chciałby się 
odwdzięczyć, podziękować za tak patriotyczną postawę. Następnie odczytał decyzję 
Ministra Obrony Narodowej oraz poprosił zebranych o powstanie. 
 
W dalszej kolejności wręczył w imieniu Ministra Obrony Narodowej odznaczył 
Panią Grażynę Miśkiewicz srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju, oraz 
poprosił o przekazanie medalu dla męża, gdyż nie mógł być obecny.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, jako wyraziciel wszystkich 
zebranych dla Pani Grażyny i jej męża również życzy wszystkiego dobrego oraz 
dodał, że może być dumną ze swych synów tak samo jak oni są dumni, że w naszej 
gminie jest taka rodzina, która oddała swoich synów służbie wojskowej.  
 
Następnie głos zabrał Burmistrz Marcin Orzeszek, który odczytał 3 informacje  
o kolejnych osobach wyróżnionych. 
 
Stanisław Grochociński jest jednym z najstarszych, czynnych działaczy 
turystycznych w Polsce. Z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym 
związany jest od 1960 roku. Jest jedynym żyjącym członkiem-założycielem Oddziału 
PTTK w Ząbkowicach Śląskich założonego w 1967 roku. Przez ponad trzydzieści lat 
pełni funkcję prezesa Oddziału PTTK i jest jednym z najdłużej pełniących tę 
społeczną funkcję w Polsce. Jest także założycielem i pierwszym prezesem 
istniejącego od 1967 roku Koła Przewodników Terenowych i Sudeckich PTTK. Jest 
członkiem krajowych i dolnośląskich władz PTTK.  
Posiada wszystkie uprawnienia turystyczne występujące w Polsce.  
Szczególne zasługi poniósł na polu znakarstwa oraz kształcenia kadr turystycznych. 
Jest pomysłodawcą kilku szlaków turystycznych w rejonie Ząbkowic Śląskich, 
wykształcił kilkudziesięciu przewodników turystycznych, organizatorów turystyki i 
znakarzy. Jest wychowawcą dwóch pokoleń działaczy turystycznych PTTK. Dzięki 
jego zaangażowaniu Ząbkowice są dzisiaj jednym z najsilniejszych ośrodków PTTK 
na Dolnym Śląsku.  
Od lat organizuje wycieczki krajoznawcze i rajdy turystyczne dla mieszkańców 
Ząbkowic Śląskich, m.in. pod hasłem „W niedzielę nie ma nas w domu”. 
Jest również autorem licznych opracowań turystycznych i krajoznawczych 
dotyczących Ząbkowic Śląskich i Ziemi Ząbkowickiej. 
Od połowy 90 lat XX w. włączył się aktywnie we współpracę polsko-czeską. Jest 
jednym z organizatorów Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz 
inicjatorem współpracy na polu turystyki pomiędzy Czeskim Klubem Turystów w 
Cervenym Kostelcu i ząbkowickim Oddziałem PTTK.  
Za swoją działalność społeczną otrzymał kilkanaście odznaczeń organizacyjnych 
oraz resortowych, w tym złotą odznakę „Zasłużony dla Turystyki”.  
14 września 2013 roku w Warszawie Panu Stanisławowi Grochocińskiemu nadano 
Godność Członka Honorowego PTTK, co jest najwyższym odznaczeniem Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. 
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W 2007 roku Rada Miejska w uznaniu szczególnych osiągnięć dla Gminy Ząbkowice 
Śląskie nadała Panu Stanisławowi Grochocińskiemu odznakę honorową „Zasłużony 
dla Gminy Ząbkowice Śląskie”.  
Wieloletnia społeczna działalność Pana Stanisława Grochocińskiego na rzecz Gminy 
Ząbkowice Śląskie wyznacza kierunek wielu pokoleniom młodych ludzi jak 
bezinteresownie i z pełnym poświęceniem można kochać swoją małą ojczyznę.    
 
Witold Barylak działa w społecznym ruchu turystycznym od 40 lat. Posiada niemal 
wszystkie uprawnienia turystyczne PTTK oraz wyróżnienie Ministra Sportu i 
Turystyki – „Zasłużony działacz turystyki” oraz odznakę „Za zasługi dla turystyki”. 
Od lat jest organizatorem i opiekunem kilku szkolnych kół turystycznych. Od 1981 r. 
działa we władzach Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich. Od 1993r przez 20 lat 
był Prezesem Koła Przewodników Terenowych i Sudeckich w Ząbkowicach Śląskich.  
W minionym okresie zorganizował społecznie kilkaset imprez turystycznych, w 
których uczestniczyło kilka tysięcy osób, głównie dzieci i młodzieży. Jest wielkim 
propagatorem turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży, najbardziej 
zasłużonym w tej dziedzinie na Ziemi Ząbkowickiej.  
Na szczególne uznanie zasługuje jego działalność turystyczna wśród dzieci i 
młodzieży ze środowisk patologicznych oraz wśród młodzieży niepełnosprawnej.  
W latach 1993-2013 działając społecznie w Stowarzyszeniu Inicjatyw na Rzecz Dzieci 
Ziemi Ząbkowickiej, którego jest współzałożycielem i wiceprezesem, zorganizował i 
był komandorem 88 rajdów pieszych w górach, w których wzięło udział ponad 
10 000 osób. 
Od 1998 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „Integracja”. Jest pomysłodawcą                        
i organizatorem integracyjnych imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych        
i sprawnych, które stały się obecnie „specjalnością ząbkowicką” w skali Polski. Do 
chwili obecnej w tych imprezach uczestniczyło blisko 900 osób niepełnosprawnych.  
Działalność społeczna Pana Witolda Barylaka na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych zdobywa uznanie i szacunek nie tylko w naszym regionie, ale 
również w skali kraju. Ponadto Pan Witold należy do wąskiego kilkuosobowego 
grona najbardziej zasłużonych działaczy turystycznych Ziemi Ząbkowickiej. 
 
Michał Rudnicki jest jednym z najstarszych ząbkowickich społeczników. Wieloletni 
instruktor Hufca ZHP w stopniu harcmistrza, w latach 1993-1997 był Komendantem 
Hufca ZHP w Ząbkowicach Śląskich.  
W połowie lat 90 XX w. wraz z Jerzym Organiściakiem reaktywował Towarzystwo 
Regionalne Ziemi Ząbkowickiej przy Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śląskich. 
Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi na terenie Ziemi Ząbkowickiej. 
Był twórcą i współtwórcą wielu scenografii działań plenerowych na terenie miasta 
oraz scenografii teatralnych. 
Jedną z pasji Pana Michała Rudnickiego jest rzeźbiarstwo w drewnie. Kilka lat temu 
rozpoczął pracę na makietą Ząbkowic Śląskich z połowy XVIII w., w chwili obecnej 
przygotowuje herb rodu Podiebradów. 
Jest także miłośnikiem astronomii – założycielem Klubu Miłośników Astronomii 
działającym przy Ząbkowickim Ośrodku Kultury. 
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Od roku przygotowuje wystawę „Aby pamięć o nich nie zaginęła” o dawnych 
mieszkańcach Ząbkowic Śląskich. 
Niezwykła i rzadko spotykana w dzisiejszych czasach bezinteresowność oraz 
skromność Pana Michała Rudnickiego, może być wzorem dla młodego pokolenia 
ząbkowiczan, ząbkowickich wolontariuszy i osób bezgranicznie oddanych naszemu 
miastu. 
 
W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 
odczytując uchwałę nr XLV/50/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 
maja 2013 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ząbkowic Śląskich”. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
(…) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje: 
§ 1. W uznaniu dotychczasowej działalności na rzecz Gminy Ząbkowice Śląskie 
nadaje się tytuł „Honory Obywatel Ząbkowic Śląskich” Panu Stanisławowi 
Grochocińskiemu. 
 
Nastąpiło wręczenie tytułu Panu Stanisławowi. 
 
Pan Stanisław Grochociński, powiedział, że jest to szczególny moment podniosłej 
uroczystości, jest to wyróżnienie, które zapisuje się bardzo dobitnie. Honorowy 
Obywatel Ząbkowic Śląskich to drogowskaz do dalszego działania. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, odczytał uchwałę nr 
XLV/49/2013 rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie 
nadania honorowej odznaki „Zasłużony dla Ząbkowic Śląskich” 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
(…) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje: 
§ 1. W uznaniu dotychczasowej działalności na rzecz Gminy Ząbkowice Śląskie 
nadaje się odznakę honorową „Zasłużony dla Gminy Ząbkowice Śląskie” 
- Panu Witoldowi Barylakowi; 
- Panu Michałowi Rudnickiemu. 
 
Nastąpiło wręczenie honorowej odznaki Panu Witoldowi Barylakowi i Panu 
Michałowi Rudnickiemu. 
 
Pan Witold Barylak w imieniu wypróżnionych honorową odznaką, w imieniu Pana 
Michała i swoim podziękował i zaprosił na najbliższy rajd. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, podziękował i ogłosił 5 min 
przerwy. 
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Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, wznowił obrady  
i przedstawił Wysokiej Radzie porządek posiedzenia: 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice 

Śląskie na lata 2014- 2029; 
b) Uchwała Budżetowa na 2014 rok 
-  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej; 
c)  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok; 
d)  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zabkowice 

Śląskie dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

3. Interpelacje i zapytania Radnych.  
4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie obrad. 
 
 
Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał czy ktoś z Radnych 
chciałby coś wnieść do porządku obrad. Nikt, więc stwierdził, że Wysoka Rada 
przyjęła przez aklamację porządek dzisiejszych obrad. 
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
 
Ad. pkt. 2  Podjęcie uchwał: 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, przedstawił i omówił w formie 
prezentacji projekt budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2014.   
 
Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2014- 2029. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna odczytała powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
„§ 1. 1. Przyjmuje się  wieloletnią prognozę finansową  na lata 2014-2029 wraz z 
prognozą kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Przyjmuje się wykaz  przedsięwzięć zgodnie  z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 
stanowiący  załącznik nr 3 do  niniejszej uchwały. 
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§ 2.Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do zaciągania zobowiązań 
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości 
limitu zobowiązań określonych w tym załączniku. 
 
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do przekazania kierownikom 
jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania 
zobowiązań, o których mowa w § 2. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 
 
§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVIII /85/ 2012  Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z 
dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2027. 
 
 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.”  
 
 
b) Projekt: Uchwała Budżetowa na 2014 rok 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna również odczytała powyższy projekt uchwały. 

„§1. 1.Ustala się łączną kwotę planowanych  dochodów budżetu w wysokości 69 015 
176 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego : 
     a) dochodów bieżących w wysokości  58 644 004 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a) 
     b) dochodów majątkowych w wysokości 10 371 172  zł  zgodnie z załącznikiem nr 1b) 
  
    2.Ustala się łączną kwotę planowanych  wydatków budżetu w wysokości 71 406 
422 zł, z tego : 
       a) wydatków bieżących w wysokości 57 650 722 zł 
       b) wydatków majątkowych w wysokości 13 755 700 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2. 
   
§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w 
kwocie 2 391 246 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z  
zaciągniętego kredytu. 
 
§ 3.  Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 076 804 zł, rozchody budżetu w 
kwocie 2 685 558  zł zgodnie z załącznikiem nr 3 
 
§ 4. Przychody budżetowe w łącznej kwocie 5 076 804 zł będą źródłem finansowania 
planowanego deficytu w kwocie 2 391 246 zł oraz rozchodów w kwocie 2 685 558 zł. 
 
 § 5. Ustala się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 910 000 zł,w tym: 
1) rezerwę ogólną w wysokości 350 000 zł, 
2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 560 000 zł,  
z tego: 
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a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli    30 000 zł 
b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych  50 000 zł 
c) odprawy dla pracowników oświaty (w tym odprawy emerytalne) 80 000 zł 
a) jednorazowy dodatek uzupełniający  250 000 zł  
e)   zarządzanie kryzysowe  150 000 zł 
 
§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 
5 641 076  zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu 
do budżetu państwa w wysokości 76 000  zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr  5 
 
§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 3 153 678,08 zł  dla 
jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 
 
§ 9. Ustala się plan wydatków w wysokości 257 626,12 zł w ramach funduszu 
sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§  10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych  w wysokości 445 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w 
Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 
wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 13. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 
roku  zgodnie z załącznikiem nr 10. 
 
§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu  zaciągniętych kredytów na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości  
   2 500 000 zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  2 391 246 zł, 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2 685 558 zł 
 
§ 15.  Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do: 
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów  do wysokości poszczególnych limitów 
zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały, 
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2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie 
środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 
2014 roku  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik przedstawił uchwały 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu: 
 
- nr IV/250/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Ząbkowic Śląskich projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie na rok 2014 wraz z uzasadnieniem. 
 
„Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydaje opinie 
pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich projekcie uchwały 
budżetowej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2014 wraz z uzasadnieniem.” 
 
W/w opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
- nr IV/253/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawionego w projekcie 
uchwały budżetowej na rok 2014. 
 
„Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydaje opinie 
pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice 
Śląskie przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014.” 
 
W/w opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
- nr IV/252/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie 
przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.” 
 
„Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydaje opinie 
pozytywną o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i 
Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 
rok 2014.” 



9 

 

W/w opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie w sprawie przedstawionych 
powyższych dwóch uchwał. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
na temat projektu budżetowego na rok 2014 odbyły się dwa posiedzenia Komisji:  
28 listopada wspólnie z Komisją Rewizyjną zapoznali się z projektem uchwały 
przedstawionego przez Panią Skarbnik, natomiast 5 grudnia odbyło się również 
posiedzenie komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na którym przewodniczący 
poszczególnych komisji przedstawili swoje uwagi, których w zasadzie nie było i 
stwierdzono, że na tych komisjach również projekt budżetu został zaopiniowany 
pozytywnie. Wg Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu budżet naszej gminy na 
rok 2014 został skonstruowany na miarę potrzeb i zgodnie z zasadami finansowym. 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanymi projektami uchwał.  
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos?  
 
Nikt nie zabrał głosu, w związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął 
dyskusje. 
 
 
Przedstawił Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały: 
 
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice 
Śląskie na lata 2014- 2029. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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Następnie poddał Wysokiej Radzie pod głosowanie projekt uchwały: 
 
b) uchwała Budżetowa na 2014 rok. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
c) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 

2013 r. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
powiedział, że projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję  
i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  19 głosów za,  0 głos przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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d) Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
Gminy Zabkowice Śląskie dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz 
zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, odczytała powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy  
o opinie Komisji. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki  
i Promocji Gminy Janusz Labok, powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt powyższej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik poprosił Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinie Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję  
i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały: 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały. 
 
Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie:  19 głosów za,  0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Ad. pkt. 3 Interpelacje i zapytania Radnych 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poinformował, że Radna 
Danuta Tkaczonek w okresie międzysesyjnym złożyła: 
Interpelację ws. studzienek kanalizacyjnych na skwerze przy ulicy Rynek 7-10 i ulicy 
aliantów 1 w Ząbkowicach Śląskich. 
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Radna Danuta Tkaczonek, zwróciła się do Burmistrza i nawiązała do dwóch 
wcześniejszych interpelacji. Jedna interpelacja dotyczyła lokalu socjalnego, a druga 
lokalu komunalnego. Po mino jej drugiego pisma skierowanego do Pana osobiście, 
otrzymała odpowiedzieć od kierownika wydziału, nie chodzi o to, że umniejsza coś 
w tej wypowiedzi, nie mniej jednak Pan jest osobą, do której należy ostateczne 
zdanie i w związku z przyjętą procedurą kontaktu, zapytała, czy te odpowiedzi są 
już tożsame, ostateczne z Pana stanowiskiem, czy jest jeszcze szansa spotkania się i 
wyjaśnienia pewnych kwestii? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że spotkanie w 
takich trudnych tematach zawsze jest możliwe, są to tematy bardzo trudne, 
społeczne, do tego kwestia połączenia ich z problemem społecznym, połączenia z 
kontekstem prawnym, więc jeżeli chodzi o kwestię spotkania są do dyspozycji.  
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 
zamknął punkt Interpelacje i zapytania Radnych i przeszedł do punktu następnego. 
 
 
Ad. pkt. 4  Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poinformował, że wpłynęło 
pismo do Rady Miejskiej Przedsiębiorstwa BESKID, jest to przedsiębiorstwo 
wielobranżowe w sprawie udostępnienia przystanku komunikacji zbiorowej 
zlokalizowanego przy ulicy Niepodległości w Ząbkowicach Śląskich. Powyższe 
pismo zostało skierowane do Burmistrza Ząbkowic Śląskich, aby się ustosunkował, 
jeśli będzie odpowiedź od Pana Burmistrza to przekaże ewentualnie odpowiedniej 
komisji, ewentualnie poinformuje Wysoką Radę, jakie jest stanowisko Urzędu. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, w nawiązaniu do podjętych działań Przewodniczącego, 
jakiś czas upłynie zanim Pan Burmistrz ustosunkuje się do tej treści, a pismo też jest 
skierowane do Rady Miejskiej, więc uważa, że wypadałoby przesłać takową 
informację jak będzie to pismo procedowane do nadawcy tego pisma, ponieważ 
termin miesięczny minie już niebawem. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, dodał, że rozmawiał z Panem, 
ponieważ ten Pan chciał się umówić na spotkanie w momencie, kiedy złożył pismo. 
Został on poinformowany o podjętych kwestiach, że pismo zostało przedłożone 
Panu Burmistrzowi, aby Pan Burmistrz zajął stanowisko. Bieg jest nadany. 
 
W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 
zamknął ten punkt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik oraz Burmistrz Ząbkowic 
Śląskich Marcin Orzeszek złożyli świąteczne życzenia. 
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Ad. pkt. 5 Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zakończył posiedzenie L Sesji 
Rady Miejskiej. 
 
 
 
Protokół sporządzono  
na podstawie nagrania 
 
Protokołowała 
Monika Gwóźdź 
 
 
 
        

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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