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BRM.0002.46.2013   Protokół nr XLVI/2013 
z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 

odbytej w dniu 27 czerwca 2013 roku 
w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Ząbkowicach Śląskich 
 

Godzina rozpoczęcia: 9:00 
Godzina zakończenia: 12:22 
 
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: 
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  -  o t w o r z y ł  XLVI Sesję Rady Miejskiej 
Ząbkowic Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy w niej 19 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 29.05.2013 r. 
3. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji. 
5. Informacja na temat stanu przygotowania do wypoczynku letniego dzieci  

i młodzieży. 
6. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Brodziszów 
b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Bobolice. 
c) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013 
d) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029 
e) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013 
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f) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o. o. w Ząbkowicach Śląskich 

g) w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na Termin Gminy Ząbkowice Śląskie 

h) w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na Terenia Gminy Ząbkowice Śląskie, niestanowiących własności 
Gminy. 

i) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na Terenia 
Gminy Ząbkowice Śląskie 

j) zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 

7. Rozpatrzenie postulatu Ryszarda Barańskiego. 
8. Rozpatrzenie postulatu Ryszarda Barańskiego. 
9. Interpelację i zapytania Radnych. 
10. Sprawy różne. 
11. Zakończenie obrad 
 
 
Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał Radnych, czy ktoś 
chciałby coś wnieść jeszcze do porządku dzisiejszych obrad? 
 
Radny Franciszek Gawęda, poprosił, aby Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu 
Rady Miejskiej wyraził gratulację dla Pana Piotra Rogowskiego Sołtysa, Komendanta 
OSP w Tarnowie za zajęcie 1 miejsca w kraju, jako najtwardszy strażak OSP oraz 
drużynie za zajęcie 5 miejsca. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich Andrzej Dominik, 
powiedział, że wszyscy przyłączają się do tych gratulacji. 
 
Nikt nic już nie wniósł. 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
 
Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołu z dnia 29.05.2013 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał Radnych, czy chcą 
wnieść jakieś uwagi do protokołu. Nikt nic nie wniósł. 
 
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, w okresie międzysesyjnej 
uczestniczył w pracach stałych Komisji Rady Miejskiej oraz przyjmował 
interesantów. 
 
 
Ad. pkt. 4 Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji. 
 
Przedstawiona przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka informacja- 
sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 5 Informacja na temat stanu przygotowania do wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży. 
 
Kierownik Wydziału EKS Marek Błażejewski, przedstawił powyższą informację, 
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Powiedział, że wypoczynek letni w Gminie Ząbkowice Śląskie będzie realizowany 
poprzez organizację półkolonii w wybranych placówkach, organizację kolonii we 
Władysławowie dla 40-rga dzieci i młodzieży z miasta i gminy Ząbkowice Śląskie z 
rodzin dysfunkcyjnych, organizację zajęć rekreacyjno- sportowych w okresie wakacji 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizację zajęć w okresie wakacji przez 
Ząbkowicki Ośrodek Kultury, organizację zajęć w okresie wakacji przez Bibliotekę 
Publiczną Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie pod hasłem: „Każdy z Was mi przyzna 
rację, że najlepsze są wakacje”. 
 
Ogółem na organizację wypoczynku letniego przeznaczono kwotę 83 241,00. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zapytał, z jakich powodów jest różnica w opłacie dotacji 
na dziecko w odniesieniu do przedszkola w Szklarach gdzie wynosi to około 270 zł 
na dziecko, półkolonia w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich 
podobnie natomiast w Stolcu o połowę mniej 150 zł. Z czego wynika różnica?  
 
Kierownik Wydziału EKS Marek Błażejewski, odpowiedział, że różnice wynikają 
od propozycji, które zostały złożone w ofercie.  
 
Przewodniczący Zarządu osiedla Marian Patela, powiedział, że ma w imieniu 
zarządu Starego Miasta postulat, aby zajęcia w czasie koloni wykorzystać i 
przedszkolakom wręczyć opaski odblaskowe. To byłoby, jako zabezpieczenie dla 
dzieci i Urząd mógłby sfinansować taki wydatek. 
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Kierownik Wydziału EKS Marek Błażejewski, odpowiedział, że przyjmują te cenne 
uwagi i dopowiedział, że przewidziane jest bezpieczeństwo w czasie wakacji, takie 
opaski są przewidziane w programie i przyjmuje tą uwagę do realizacji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamknął dyskusję. 
 
 
Ad. pkt. 6 Przyjęcie uchwał: 
 
a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Brodziszów w gminie Ząbkowice Śląskie.  
 

Przedstawiciel Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania, skrupulatnie 
przedstawił plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brodziszów w 
formie prezentacji. Projekt składa się z części opisowej i części graficznej. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Pana 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusje nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zacytował: „ukazanie się obwieszczenia na tablicy 
ogłoszeń z 2007 roku do projektu planu wpłynęły wnioski, które w powtórzonej 
procedurze nie zostały złożone, w związku, z czym w niniejszej dokumentacji ta 
czynność została uwzględniona”, związku z tym poprosił o rozszerzenie tego i czego 
dotyczą wnioski mieszkańców. 
 
Przedstawiciel Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania, odpowiedział, 
że po ponownym uruchomieniu procedury, czyli po ogłoszeniu w prasie o 
przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego te wnioski nie wpłynęły, nie zostały wniesione, natomiast one 
zostały w projekcie planu utrzymane, zostały w dokumentacji planistycznej 
pokazane i były przedmiotem merytorycznego rozpatrzenia.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał, czy jeszcze ktoś 
chciałby zabrać głos w dyskusji? 
 
Brak głosów. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów w dyskusji poddał pod głosowanie 5 uwag, które zostały zgłoszone do 
powyższego planu i rozstrzygnięciem Burmistrza zostały uwzględnione.  
 
Uwaga nr 1  
Wniosek o zmianę zapisu w 20 ust 2, umożliwiającego lokalizację garażu 
blaszanego. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uwagi? 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
Uwaga nr 2 
Wniosek o dopuszczenie ogrodzeń betonowych, w tym prefabrykowanych.  
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uwagi? 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
Uwaga nr 3 
Dopuścić dachówkę koloru czarnego. 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uwagi? 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
Uwaga nr 4 
Wniosek o przeznaczenie terenu dawnej szkoły (teren oznaczony symbolem U2) pod 
tereny oznaczone symbolem MU. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uwagi? 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
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Uwaga nr 5  
Całą działkę nr 306 przeznaczyć pod tereny zabudowy mieszkaniowej oraz 
usługowo-gospodarczej. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uwagi? 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Uwaga została przyjęta. 
 
Wszystkie zgłoszone uwagi Wysoka Rada zaakceptowała. 
 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik 
poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brodziszów 
w gminie Ząbkowice Śląskie. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Bobolice w gminie Ząbkowice Śląskie. 
 

Przedstawiciel Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania również 
skrupulatnie przedstawił plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Bobolice w formie prezentacji. Projekt składa się z części opisowej i części graficznej. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Pana 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że komisja również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusje nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bobolice w gminie Ząbkowice 
Śląskie. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? 

 
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 rok 2013 
  

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Pana 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusje nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, dodała, że głosowała za przyjęciem tych poprawek 
niemniej jednak wniosła zastrzeżenie, co do wydatku z rezerwy celowej 
przeznaczenie 65 000 zł na działalność promocyjną. Uważa, że zakres podany we 
wniosku mógł być zrealizowany ze środków, które są w planie w kwocie 150 000 zł. 
 
Radny Franciszek Gawęda, dodał, że będzie głosował podobnie z zastrzeżeniem do 
§1 1c z zastrzeżeniem, które podała Radna Danuta Tkaczonek. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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d) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029. 
 

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Pana 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że projekt został zaopiniowany pozytywnie. 
  
Przewodniczący Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Andrzej Dominik, poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusje nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 

 
Nikt nie zabrał głosu. 

 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 
poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? 

 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
e) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 

2013. 
 

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Pana 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, ze powyższy projekt został zaopiniowany pozytywnie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusje nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
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Radna Danuta Tkaczonek, podsumowała treść rozmowy odbytej podczas Komisji 
Gospodarczej. Kredyt jest potrzebny jednak z planowanych dochodów, sprzedaży 
nieruchomości planowanej kwoty 9 900 000 na dzień 31.05.2013 dochody wyniosły 
1 100 000 stąd ta potrzeba. Pieniądze zostaną przeznaczone na wydatki związane z 
opłatami za inwestycję. Efektywność wydania tych pieniędzy w rękach Pani 
Skarbnik. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że ma obawy wynikające ze stwierdzenia, 
że spłata kredytu będzie następować przez 16 lat i pokryte będzie przede wszystkim 
z wpływów własnych a jak widać po budżecie na ten rok zaplanowane wpływu 
około 9 000 000 zł ze sprzedaży, na półrocze wyniosła 1 000 000 zł, więc raczej nie ma 
szans. Obawia się, że wskaźnik z roku na rok będzie coraz mniejszy, bo coraz mniej 
mają do sprzedania i do zaoferowania. Oznajmił, że będzie głosował za, może 
oczywiście przeciwko, zwrócił się do Burmistrza, że przypomni słowa za rok. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
f) projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Ząbkowicach Śląskich.  
 

Kierownik Wydziału GN Agnieszka Gnach, zanim przedstawiła projekt uchwały 
poprosiła o wprowadzenie autopoprawki, dotycząca dziennika ustaw, w którym 
tekst tej ustawy się ukazał. W wierszu drugim w podstawie prawnej zapis w 
nawiasie powinien mieć brzmienie „(Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 594 )” 
oraz w §1 ustęp pierwszy kwota słownie powinna mieć brzmienie dziewięć 
milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych i ustęp 2 kwota słownie: 
dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych. 
 
Następnie przedstawiła projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Pana 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że opinia jest pozytywna.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Andrzej Dominik, poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Ząbkowicach Śląskich. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusje nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 

 
Nikt nie zabrał głosu. 

 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 
poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? 

 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
g) projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 
Ząbkowice Śląskie. 

 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał, poprosiła o poprawienie 
literówki w tytule uchwały Rady Miejskiej. Następnie odczytała uzasadnienie do 
projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Pana 
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy o 
opinię komisji. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji Gminy Janusz Labok, powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusje nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
dodał, że komisja również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że Komisja Oświaty przyjęła przy jednym 
głosie przeciw- był to jego głos przeciw. Dostali pozytywne informację dotyczące 
zagwarantowania w 100 % nawet z małą nadwyżką chętnych do żłobków i 
przedszkoli. Wprowadzenie tego zapisu jest bezcelowe, ponieważ kadra 
pedagogiczna jest doskonała i nie ma potrzeby dotowania jakiejkolwiek firmy czy też 
instytucji prywatnych. Dodał, że będzie głosował przeciw. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, podziela opinię Radnego Franciszka Gawędy, 
dodatkowo poinformowała Radę, że cytowana przez Panią Burmistrz Ewę Figzał 
ustawa nie jest obowiązkiem obligatoryjnym, Rada może a nie musi taką decyzję 
podejmować. W jej ocenie nie jest zasadne wprowadzanie tej uchwały. W interesie 
gminy jest żeby pieniądze były wydatkowane efektywnie i szły na rozwoju naszych 
przyszłych dorosłych obywateli. Rozpatrując ten projekt podczas komisji 
gospodarczej głosowała przeciwko i dziś również tak będzie głosować. 
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, odpowiedziała, że Burmistrz Marcin Orzeszek 
wspiera każdą działalność gospodarczą również działalność polegającą na rozwoju 
usług opiekuńczo-wychowawczych. Nie jest to wirtualna uchwała, ponieważ na 
dzień dzisiejszy na ul. Bohaterów Getta działa taki klub dziecięcy i sprawuje opiekę 
nad dziećmi w ramach ustawy tej ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. To uchwała 
wychodząca na przeciw każdemu, który rozwija ten typ działalności usług 
opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tym nie zgadza się z określeniami i 
zaproponowała, aby bez uwag przyjąć tą uchwałę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 
Ząbkowice Śląskie. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 2 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przy 2 głosach przeciwnych przyjęła projekt uchwały. 
 
 
h) projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Ząbkowice 
Śląskie, nie stanowiących własności Gminy. 
 

Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć, odczytał 
powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Pana 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że przedstawiony projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusje nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Władysław Witkowski, zapytał czy dotyczy to wspólnot mieszkaniowych 
dofinansowanie remontów budynku? Czy udział istnieje własnych wspólnot 
mieszkaniowych? Czy gmina dofinansowuje 100%? 
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć, odpowiedział, że 
dofinansowanie jest w wysokości 50% do kosztów realizacji zadania, więc drugie 50 
% wspólnota pokrywa ze środków własnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Andrzej Dominik, zamknął 
dyskusję i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie 
przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie 
Gminy Ząbkowice Śląskie, niestanowiących własności Gminy. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
i) projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 

Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, odczytał powyższy projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
W § 2.1. wkradła się literówka jest „Deklaracja”, a powinno być „Deklarację”. 
 
Dodał, że deklaracje są kontrolowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i 
zgodnie z orzeczeniami kazali wszystkim wykreślić w deklaracji w punkcie g jest 
orzeczenie, że nie mają zastosowania do tych deklaracji przepisów kodeksu karno-
skarbowego i tam gdzie mówili, że będą płacili kary grzywny to nie ma 
zastosowania w tym przypadku. Drugi punkt, który nie ma zastosowania to 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bo samo złożenie deklaracji 
to już jest zgodą. Podsumował, że dwa punkty zostały wykreślone. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Pana 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
komisja również przyjęła ten projekt.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusje nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zapytał, czy ma rozumieć, że poprzez podpis Pani 
Radczyni deklaracja jest zgodna z zobowiązującymi wszystkimi przepisami prawa 
na dzień dzisiejszy? 
 
Kierownik IGP Wojciech Jankowski, odpowiedział, że na dzień dzisiejszy tak. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Marian Patela, powiedział, że niewiele wie i 
niewiele umie wyjaśnić mieszkańcom. Dyskutowali o tym i chce, aby znaleźć sposób 
dotarcia do ludzi, mieszkańców starego miasta, ponieważ na rynku są różni 
dostawcy odpadów komunalnych mieszkają w blokach gdzie nie ma miejsca na 
worki i jego zdaniem trzeba znaleźć sposób i powiedzieć wyraźnie, kiedy i kto 
dostarczy zbiorniki, worki, gdzie można odebrać. Mieszkańcy nie wiedzą, kto 
wygrał przetarg i dlaczego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poinformował wszystkich 
zebranych, że w sprawach różnych Pan Burmistrz Piotr Miernik będzie chciał szerzej 
opowiedzieć o tych aspektach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
j) Zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 

Kierownik IGP Wojciech Jankowski, aby nie było wątpliwości, powiedział, że stare 
deklaracje obowiązują i nie trzeba składać nowych. 
 
Następnie przedstawił powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poprosił Pana 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusje nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zapytała czy podane normy to miesięczne normy?  
 
Kierownik IGP Wojciech Jankowski, odpowiedział, że są to normy tygodniowe. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, poprosiła o autopoprawkę, która dotyczy pkt. 1 
podpunkt 10 zapoznała się z apelem działkowców z terenu Gminy Ząbkowice 
Śląskie władz samorządowych Pan Kierownik podkreślał, że ta norma, która jest 
wskazana jest minimalna, chciała prosić o jeszcze bardziej minimalną. Aby opłata 
była symboliczna 1 litr na każdą działkę za okres od 1 kwietnia do 30 września. 
 
Radna Anna Józefowicz, ma uwagę do §1 pkt. 1 podpunkt, 10 aby okres od 1 
kwietnia do 30 października, ponieważ w październiku jest najwięcej nieczystości 
składanych na działkach. 
 
Radny Antoni Dulęba, zapytał ile osób się zadeklarowało, jaki to jest procent naszej 
Gminy. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że z narady z dnia 
wczorajszego wynika wstępnie, że będą musieli wydać około 300 decyzji z Urzędu 
narzucenie zastępcze zamiast tego, że mieszkańcy, przedsiębiorcy nie złożyli 
deklaracji. Odpowiedział, że spotkał się wielokrotnie z zarządami ogródków 
działkowych kwota, która wyjdzie po wyliczeniu, jeżeli Wysoka Rada przyjmie tą 
uchwałę wtedy było około 40 zł rocznie w tej chwili kwota roczna wyjdzie 2,88 zł. 
Pracownicy wydziału infrastruktury wyliczyli i przekazali taką informację i wyszło 
średnio, że na działkę rocznie wyjdzie 2,88. Oznajmił, że po rozmowach z 
działkowcami to decyzja rady będzie satysfakcjonująca.  
 
Wywiązała się krótka dyskusja.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, poprosiła, aby stosowną odpowiedź wystosować do osób 
wnioskujących. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Andrzej Dominik, dodał, że 
gdy wpłynął projekt uchwały do Biura Rady, poinformował działkowców o 
projekcie, który będzie procedowany, który uwzględnia proponowane zmiany przez 
działkowców. 
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Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że przyjęli takie 
założenia są wstępnie uzgodnione, więc jeżeli będą np. widzieć, że kubły w okresach 
października są w jakimś dużym stopniu przepełnione wtedy przesuną w uchwale o 
miesiąc. 
 
Radna Anna Józefowicz, dodała, że nie chodzi o 1 grosz tylko chodzi o zapewnienie 
odbioru nieczystości w październiku. 
 
Kierownik IGP Wojciech Jankowski, odpowiedział, że będzie zapewniony odbiór.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały?  
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Ogłoszono 10 min przerwy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Jolancie Mitręga. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga wznowiła obrady. 
 
 
Ad. pkt. 7 Rozpatrzenie postulatu Ryszarda Barańskiego. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga, przeszła do rozpatrzenia 
postulatu Pana Ryszarda Barańskiego z dnia 23.11.2012 roku. Następnie odczytała 
postulat w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Dominika z powodu 
wypełnienia dyspozycji art. 24 f ust. 1 i 1a. Postulat stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga, zapytała Radnych, czy ktoś 
chciałby zabrać głos w tej sprawie. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, nawiązała do posiedzenia Komisji PPiPP, i że w czasie 
tego głosowania jej stanowisko wobec tego postulatu było pozytywne. Odniosła się 
do ponownego oświadczenia Pana Radnego Andrzeja Dominika w czasie komisji i 
podtrzymaniu przez niego oświadczenia, które składał w ramach postępowania 
nadzorczego do Wojewody i twierdzi, iż nie gospodarował z wykorzystaniem 
mienia gminnego w postaci działek. Dodała, że nie jest to dla niej oświadczenie 
wiarygodne, dlatego że Radny Andrzej Dominik nie był rzetelny w składaniu 
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oświadczeń majątkowych od kilku lat. Przypomniała, że zeznał w latach 2007-2009 
władał nieruchomościami gruntowymi gminy w szczególności działką nr 250/5 na 
którą otrzymywał dopłatę, dokonywał na niej zabiegów agroturystycznych i 
decydował o produkcji rolnej, a więc był jej faktycznym użytkownikiem, co również 
stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli, Prokuratora, Sąd Cywilny I i II Instancji i 
analiza treści dokumentów i postępowania Pana Andrzeja Dominika wskazują na 
oczywiste sprzeczności, oświadczenia Pana Dominika o zaprzestaniu działalności 
rolniczej z wykorzystaniem mienia gminy w postaci działek rolnych nie znajdują 
żadnego oparcia w dokumentacji, zeznaniach jego syna. Zwróciła uwagę, że w 
pierwszym oświadczeniu majątkowym Radnego nie ma obligatoryjnej informacji, 
która by mówiła o terminie i sposobie zaprzestania tej działalności, którą Radny 
prowadził w V kadencji. Uważa postulat za zasadny.  
Poprosiła Wiceprzewodnicząca Rady o udzielenie głosu wnioskodawcy. 
 
Wnioskodawca Ryszard Barański, przedstawił nowe dokumenty, pismo 
prokuratora rejonowego w Dzierżoniowie, wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o 
wszczęcie postępowania w przedmiocie wezwania organu gminy do wydania 
uchwały. Następnie odczytał w/w pismo, które stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu. Uważa, że to poważna sprawa i Rada musi podjąć uchwałę.   
 
Radny Andrzej Dominik, podtrzymał w całości wszystkie swoje oświadczenia, 
które składał przed Wysoką Radą, przed Komisją jak i również sześciokrotnie przed 
Panem Wojewodą, piętnastokrotnie w różnych prokuraturach, że w kadencji 2010-
2014 nie prowadził działalności gospodarczej na mieniu Gminnym ani nie 
wykorzystywał tego mienia do prowadzenia takiej działalności. Natomiast 
Prokurator skierował to do Wojewody i niech Wojewoda to rozstrzygnie. Kwestie 
świadków rozstrzyga sąd, bo mogą być różne pomówienie itd.  
Oświadcza, że w kadencji 2010-2014 nie prowadził działalności gospodarczej na 
mieniu Gminnym. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, powiedział, że ma odpowiedź Wojewody 
Dolnośląskiego na skargę byłego Radnego Pana Barańskiego i poprosił o zwrócenie 
uwagi, że w pierwszym zdaniu wojewoda odpowiada, że ta skarga dotyczy braku 
odpowiedzi na skierowany przez Pana Barańskiego do Rady Miejskiej w 
Ząbkowicach Śląskich postulatu z dnia 23.04.2013 roku uznaje skargę na 
uzasadnioną. Kolejny raz rozszerzają posiedzenie o odwołanie lub nieodwołanie 
Radnego Dominika lub z funkcji Wiceprzewodniczących Rady. Następnie odczytał 
część uzasadnienia pisma Wojewody. Dodał, że od tego jest sąd i jeżeli sąd uzna za 
zasadne wówczas Rada przystępuje zgodnie z literą prawa do procedowania.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że pracę Rady organizuje Przewodniczący 
Rady, jeżeli Przewodniczący włączył postulaty to je rozpatrują. Rada nie jest 
zobowiązana kierować się w 100% wszystkim, o co wnioskują mieszkańcy należy te 
postulaty rozpatrywać pod względem prawnym, pod względem dobra wspólnego, 
nie można ich bagatelizować. Co do powodów, dla których jest wygaśniecie 
mandatu, należy dodać sankcję przepisu antykorupcyjnego, którym jest art. 24f ust. 1 



17 

 

ustaw o samorządzie gminnym. W jej ocenie i znajomości tematu sprawy i z 
logicznego postępu spraw wynika i nie ma wątpliwości, że Pan Andrzej Dominik 
znalazł się w sytuacji, która obejmuje ten zakaz.  
 
Radny Bogdan Tkaczyński, odpowiedział radnej słowami: Dura lex ex lex 
 
Radny Andrzej Dominik, dodał, że do Wojewody trafiały różne postulaty i pisma tej 
kwestii i Wojewoda pięciokrotnie odpowiadał, że nie znalazł podstawy do 
wygaszenia mandatu. Pismo było kierowane do Ministra Administracji do 
Warszawy. Jest pismo, które złożył Prokurator do Wojewody i Wojewoda będzie 
musiał się do tego pisma odnieść, przyśle do Wysokiej Rady o złożenie wyjaśnień 
itd. Uważa, że tej kwestii nie powinna Wysoka Rada rozstrzygać tylko rozstrzygać 
kwestię postulatu Ryszarda Barańskiego i dowodów, które przedstawił 23.11.2012 
roku. Nie jest to pierwszy raz, nie jest to pierwsze wezwanie Pana Barańskiego jak i 
również Wojewody o wyjaśnianie. Pięciokrotnie Pan Wojewoda nie znalazł podstaw 
do wygaśnięcia mandatu. 
 
Radny Krzysztof Gnach, przypomniał Wysokiej Radzie, że Rada Miejska Ząbkowic 
Śląskich 26.09.2011 roku podjęła uchwałę w sprawie odmowy stwierdzenia 
wygaszenia mandatu Radnego Andrzeja Dominika i mimo złożonych dwóch skarg: 
Pana Ryszarda Barańskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie na ta uchwałę to ta uchwała w dalszym 
ciągu ich obowiązuje. Cytowany przez Pana Barańskiego wniosek Prokuratora 
Rejonowego w Dzierżoniowie do Wojewody nie była przedmiotem rozpatrywania 
przed Komisję PPiPP 25.06.2013 roku. Podziela uwagę Pana Radnego Andrzeja 
Dominika, że momencie, kiedy Pan Wojewoda zapoznał się z treścią tego wniosku 
zostanie wszczęte postępowanie i na tej podstawie będą mogli dalej procedować. 
Poinformował, że Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w dniu 
25.06.2013 roku po rozpatrzeniu postulatu Ryszarda Barańskiego uznała powyższy 
postulat za bezzasadny. 
 
Radny Franciszek Gawęda, w sprawie merytorycznej zapytał, kto złożył wniosek o 
wygaśnięcie mandatu Radnego Andrzeja Dominika? Zwrócił się do Radnego 
Dominika: Czy ma rozumieć, że podważa Pan ustalenia prokuratury zawarte w 
uzasadnieniu? 
 
Radny Andrzej Dominik, odpowiedział, że tak podważa. Nie widział dokładnie 
tych rzeczy, ale o tych rzeczy, co mówił Pan Barański stwierdził, że jest to 
nieprawda.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga, odpowiedziała, że dzisiaj 
rozpatrują postulat a wniosek taki nie padł. 
 
Radny Franciszek Gawęda, poprosił o rozpatrywanie postulatu a nie doprowadzać 
do zbędnych dyskusji Radnych.  
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Radna Danuta Tkaczonek, zwróciła się do Krzysztofa Gnacha, że powołuje się na 
odrzucenie przez sąd administracyjny skarg Pana Ryszarda Barańskiego i 
Prokuratury. Skargi zostały odrzucone z powodów formalnych, ponieważ okazało 
się, że Ryszard Barański, jako mieszkaniec nie posiadał legitymacji prawnej 
występowania w tej sprawie. Prokuratura Rejonowa złożyła skargę po terminie i sąd 
nie rozpatrywał skarg, co nie oznacza, że merytoryczna zawartość ustaleń 
prokuratury nie ma wartości dla nich do podejmowania decyzji.  Jak zrozumiała 
między okresami różnego okresu fal wniosków, postulatów itd. doszli do postulatu z 
dnia 23.11.2012 roku okazały się nowe okoliczności, które w wyniku ustaleń 
poczyniła prokuratura i ma dodatkowych świadków na kwestie związane z art. 24f 
ust. 1. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, przychylił się do wniosku Radnego i chce, aby dyskusję 
skierować na postulat z dnia 23.11.2012 roku. 
 
Radny Krzysztof Gnach, powiedział, że Ryszard Barański złożył postulat o 
wygaśnięcie mandatu z różnych powodów z różnych przyczyn postulat nie był 
rozpatrywany, w okolicznościach nowych pojawiły się notatki urzędowe 
sporządzone przez policję, treść notatek była nieczytelna i trudno było 
wywnioskować treść.  
 
Radny Andrzej Dominik, zadał pytanie Radnej Danucie Tkaczonek, jeżeli ktoś 
powiedział złe rzeczy, nieprawdziwe w prokuraturze czy to już jest osądzenie, aby 
wtedy wszyscy musieli osądzić i wszyscy wydali wyrok? Jest konfrontacja, są dalsze 
czynności i prosi nie oceniać sytuacji po tych elementach. Poprosił, aby Wysoka Rada 
skupiła się nad postulatem Pana Ryszarda Barańskiego z dnia 23.11.2012 roku. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, złożył wniosek formalny o zamknięcie tej dyskusji.  
 
Radny Franciszek Gawęda, zwrócił się o dalsze procedowanie tej sprawy i 
odrzucenie wniosku Radnego Bogdana Tkaczyńskiego. Powinni przegłosować czy 
postulat Ryszarda Barańskiego jest zasadny czy też niezasadny. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga, powiedziała, że był wniosek 
o zamknięcie dyskusji i poddała go pod głosowanie: 
 
zapytała: Kto z Pań i Panów Radnych jest za zamknięciem dyskusji? 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 2 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Przy dwóch głosach przeciwnych dyskusja została zamknięta. 
 
Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga 
przedstawiła uchwałę Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w sprawie rozpatrzenia 
postulatu Pana Ryszarda Barańskiego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu Radnego Andrzeja Dominika. 



19 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17a do protokołu. 
 
Radny Krzysztof Gnach, wypowiedział się w kwestii formalnej 24f a nie 27. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga, odpowiedziała, że tak 
oczywiście 24f. 
 
Radny Franciszek Gawęda, w kwestii formalnej, jeżeli ma uchwałę o bezzasadności 
to ma rozumieć, że ma przygotowaną uchwałę o zasadności? 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga, odpowiedziała, że ma 
przygotowaną. Przeszła do głosowania nad bezzasadnością postulatu.  
 
Zapytała: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem, że postulat jest 
bezzasadny? 
 
Głosowanie: 15 głosów za, 2 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Radna Danuta Tkaczonek i Radny Franciszek Gawęda głosowali przeciwko. 
Radny Andrzej Dominik nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17b do protokołu 
 
Rada uznała postulat Ryszarda Barańskiego za bezzasadny.  
 
 
Ad. pkt. 8. Rozpatrzenie postulatu Ryszarda Barańskiego. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga, powiedziała, że niniejszy 
postulat wpłynął do Rady 04.06.2013 roku. Jest to postulat o odwołanie z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Radnego Stanisława 
Susza. Postulat stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga otworzyła 
dyskusję nad powyższym postulatem. 
 
Wnioskodawca Ryszard Barański, powiedział, że jest przerażony i żeby 
społeczeństwo dowiedziało się jak procedują, jak nie przyjmują argumentów 
organów, które jest powołany do tego. Nie chcieli się zapoznać z tym, co jest tam 
napisane. Złożył oświadczenie, że zainicjuje referendum w sprawie odwołania Rady 
Miejskiej Ząbkowic Śląskich i Burmistrza Ząbkowic Śląskich. Powiedział, że nikt się 
nie zainteresował postulatem Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa nie 
zainteresował się, że postulat wpłynął 26.11.2012 roku a dopiero dzisiaj Rada Miejska 
debatuje nad postulatem.  
Dodał, że wobec powyższego złożył postulat drugi do Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej, który pełni najwyższą funkcję w Radzie po Przewodniczącym, którego 
dotyczyły te sprawy przez pół roku nie poinformował Rady Miejskiej Ząbkowice 
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Śląskie. Powiedział, że są ukrywane dokumenty, układy korupcyjne, przepis art. 24f 
jest przepisem antykorupcyjnym. Jest mu przykro i smutno.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga, powiedziała, że Radny 
Stanisław Susz na Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego złożył 
stosowne wyjaśnienie, dlaczego ten postulat nie został rozpatrzony. Poprosiła o 
opinię Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku publicznego. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zgłosił wniosek formalny, aby Radny Stanisław Susz 
odniósł się do postulatu z listopada. 
 
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, powiedział, że Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 
posiedzeniu w dniu 25.06.2013 roku po rozpatrzeniu postulatu z dnia 4.06.2013 roku 
dotyczącego odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Radnego 
Stanisława Susza postanowiła powyższy postulat odrzucić z powodu uchybień 
formalnych na podstawie art. 19 ust 4 Ustawy o Samorządzie Gminnym do 
odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wymagana jest, co najmniej 
¼ ustawowego składu Rady Gminy.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że nie zgadza się z uzasadnieniem, które 
przedstawił Przewodniczący Komisji. Przepis, na który się powołuje 
Przewodniczący nie dotyczy zastosowania, jeżeli chodzi o osobę fizyczną. 
Mieszkaniec złożył postulat, w którym przedstawia swoją intencję, prośbę, wniosek i 
względy formalne przeszkadzały Komisji Prawa do zajęcia się tym postulatem, bo 
skład Komisji to 5 osób a ustawowy skład jest wymagany ¼ Rady, czyli 6 głosów. 
Kwestia jest taka, co zrobi z tym postulatem Rada Miejska. Przewodniczący mógł 
ogłosić, że taki postulat jest i wywiesić go na tablicy ogłoszeń lub biurze i kto z 
Radnych chciałby mógłby się podpisać i poprzeć i wówczas postulat trafiłby bądź 
nie pod obrady Rady Miejskiej. Uważa, że uzasadnienie nie oddaje ustaleń z 
posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.  
 
Radca Prawny Kamila Rutkowska-Krehut, powiedziała, że każdy obywatel ma 
prawo składać postulaty w trybie 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 
Jeżeli chodzi o przedmiot, treść tego wniosku to są przepisy szczególne, które mówi 
art. 14 ust. 4 Ustawy o Samorządzie Gminnym, że z takim wnioskiem odwołania 
może wystąpić odpowiednia liczba Radnych plus ¼ ustawowego składu. Uważa, że 
wniosek nie spełnia wymogów formalnych, dlatego powinien być odrzucony. 
 
Radny Krzysztof Gnach, powiedział, że z powodów formalnych została odrzucona 
skarga Pana Ryszarda Barańskiego. Uważa, że Rada Miejska powinna odrzucić 
postulat z powodu uchybień formalnych. Zwrócił się do Radnej Danuty Tkaczonek, 
że ma prawo zebrać ¼ ustawowego składu wśród grona wszystkich Radnych i może 
złożyć wniosek, który zostanie podany stosownej procedurze. 
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Radny Marek Ciapka, zgodził, się z tym, co przedstawiła Radczyni Prawna, 
przypomniał o poprzedniej kadencji też proponowali odwołanie 
Wiceprzewodniczącego Rady w procedurach określonych ustawą o samorządzie 
gminnym. Przypomniał Panu Ryszardowi Barańskiemu, gdy była sytuacja odwrotna 
i postulował, kiedy Wojewoda złożył wniosek o podjęcie uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu i wznosił plany obronne i twierdził, aby czekać i nie 
odwoływać, aby Wojewoda wydał postanowienie zastępcze.  
 
Radny Bogdan Tkaczyński, powiedział, aby czytać dokładnie postanowienie 
Wojewody. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że złożył dwa wnioski, które nie zostały 
procedowane. Złożył trzeci wniosek, który dotyczy, aby Radczyni złożyła formalne 
pisemną opinię w tej sprawie. Powiedział Radnemu Markowi Ciapce o sprawie, o 
której mówił, która dotyczyła go prokurator nie miał nic do zarzucenia. 
 
Radny Antoni Dulęba, zwrócił się do Pana Ryszarda Barańskiego i zapytał, dlaczego 
podpisuje się cały czas, jako Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i 
Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich V kadencji? Wprowadza w 
błąd Wojewodę, bo mają Przewodniczącego Krzysztofa Gnacha, a nie każdy wie, 
która to jest kadencja.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga, poddała pod głosowanie 
wniosek Radnego Franciszka Gawędy. 
 
Wniosek o przedstawienie opinii w formie pisemnej przez Radcę Urzędu Miejskiego 
w sprawie postulatu dotyczącego Radnego Stanisława Susza. 
 
Zapytała: Kto z Pań i Panów Radnych jest za złożeniem pisemnego wniosku przez 
Radczynię prawną? 
 
Głosowanie: 2 głosy za, 11 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące   
 
Przeciw zagłosowali Radna Danuta Tkaczonek i Radny Franciszek Gawęda. 
Wstrzymujące były dwie osoby Radna Grażyna Sobów i Radny Marek Ciapka 
pozostali Radni na sesji głosowali przeciwko. 
 
W związku z powyższym Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga 
zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w 
sprawie rozpatrzenia postulatu Pana Ryszarda Barańskiego w przedmiocie 
odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Stanisława 
Susza.  
 
Zapytała: Kto z Pań i Panów Radnych jest za odrzuceniem postulatu Ryszarda 
Barańskiego? 
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Głosowanie: 16 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Za odrzuceniem postulatu było 16 osób. Przeciwnym był Radny Franciszek Gawęda, 
wstrzymała się Radna Danuta Tkaczonek 
jedna osoba nie brała udziału- Stanisław Susz 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu 
 
Rada odrzuciła postulat Pana Ryszarda Barańskiego. 
 
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik. 
 
 
Ad. pkt. 9. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym wpłynęła jedna interpelacja: Radnego Stanisława Susza w sprawie 
opieszałości w wykonaniu remontu zadaszenia nad wejściem do pomieszczenia 
groty ratuszu miejskim Ząbkowicach Śląskich. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
 
Ad. pkt. 10 Sprawy Różne. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że Pani Skarbnik 
zwróciła uwagę, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest błąd i bardzo prosi o 
zmianę w porządku obrad i podjęcie uchwały zmieniającej. 
 
Radca Prawny Kamila Rutkowska-Krehut, wyjaśniła, że trzeba podjąć uchwałę 
zmieniającą, Pani Skarbnik szykuje projekt, który paragraf będzie zmieniony. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, poddał pod głosowanie zmianę 
porządku obrad. 
 
Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za tym, aby do porządku obrad 
wprowadzić projekt uchwały: uchwałę zmieniającą wprowadzenia zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029? 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła wprowadzenie zmian. 
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Kontynuacja spraw różnych. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, powiedział, że od 1 lipca 2013 roku w Gminie 
Ząbkowice Śląskie zacznie obowiązywać nowy system odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Odpady komunalne od mieszkańców odbierać będzie firma 
wybrana przez gminę wybrana na podstawie przeprowadzonego przetargu. 
Poinformował, że 21 czerwca ogłosili wybór wykonawcy, który dał najniższą cenę i 
jest to spółka miejska Zakład Gospodarki Komunalnej. Mieszkańcy w zamian za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą wnosić opłatę do Urzędu 
Miejskiego zadeklarowaną złożonej wcześniej deklaracji. Przedstawił obowiązki 
właścicieli nieruchomości. Pierwszą opłatę wnosić trzeba do 10 sierpnia. 
Przygotowali krótką informację w formie ulotki. Informację, jeżeli chodzi o składnie 
deklaracji udziela Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego Pani Marta Ewertowska a 
w sprawach merytorycznych, technicznych Wydział Infrastruktury i Gospodarki 
Przestrzennej Pani Ania Majorczyk i Katarzyna Szady. Opowiedział o umowach, 
wykonawcach i projektach umów śmieciowych. Nie ma zagrożenia, że odpady nie 
będą odbierane. 
 
Radna Jolanta Mitręga, zapytała, czy firma dysponuje pojemnikami w tym 
momencie? 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że posiadają pojemniki, ale 
trudno mu powiedzieć o ilości. Powiedział, że jeżeli mieszkaniec nie ma możliwości 
zabezpieczyć się w pojemnik to gmina będzie dysponowała workami, które będzie 
można nabyć najprawdopodobniej w spółce. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zapytała o cenę odbioru nieczystości oraz jaki jest udział 
przy rewitalizacji wspólnot mieszkaniowych. Wnioskuje, aby do informacji prasowej, 
medialnej na stronie Urzędu Miejskiego do gazet, jeżeli podaje Urząd Miejski 
informację, że kolejna kamienica została zrewitalizowana, poprosiła o podanie 
informacji, w jakim zakresie i jaki był udział gminy a w jakim zakresie i procencie 
właściciele, opowiedziała o remoncie swojej Kamienicy. Wspomniała o starym 
cmentarzu. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że nigdzie nie 
zostało podane, że nieruchomości Radnej Danuty Tkaczonek była współfinansowana 
przez budżet Gminy. Nigdy Gmina stronach urzędu, ani w prasie nie podawała, że 
Pani nieruchomości została dofinansowana z budżetu Gminy i myśli, że jest 
przewrażliwienie na tym punkcie. 
 
Wywiązała się krótka dyskusja. 
 
Radny Antoni Dulęba, oznajmił, że powinni się wstrzymać z informacją, którą podał 
Burmistrz lub udzielić informację powinna podać wskazana firma. Ludzie nie mają 
informacji, kto wygrał przetarg, informacja była podana w prasie, lecz mało osób 
kupuję prasę i tej informacji nie wiedzą. 
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Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że tak naprawdę nie interesuje 
mieszkańców, kto będzie wywoził to jest zadanie własne Gminy i nie ma potrzeby 
informowania, kto wygrał. Jeżeli będzie podpisana umowa poinformują 
mieszkańców, kto będzie fizycznie wywoził, stawki nie zostają zmieniane.  
 
Sołtys Jadwiga Zięba, zapytała: jak dowiedzą się, że potencjalny konkurent ZGK 
złożył odwołanie, do kiedy będą dostarczone worki za darmo przez ZGK, kiedy 
otrzymają uchwałę, która dzisiaj została podjęta w kwestii odbioru odpadów od firm 
prowadzących działalność? 
 
Wywiązała się krótka dyskusja. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że jeżeli chodzi o stronę 
techniczną to dopiero po podpisaniu umowy będą mogli poinformować 
mieszkańców, po podpisaniu umowy będą mogli poinformować czy teraz będą w 
systemie przejściowym worki do odbioru w ZGK czy po podpisaniu umowy.  
 
Radny Antoni Dulęba, powiedział, że firma „VEOLIA” wszystkim mieszkańcom, 
od których odbierała odpady dostarczyła pojemniki za darmo w ramach odbioru i 
tych pojemników jest prawdopodobnie około 1000 pojemników w skali Gminy. W 
momencie, gdy ZGK przejmuje to przypuszcza, że firma VEOLIA te pojemniki 
zabierze, 1000 pojemników nie zakupi ZGK od razu, bo trzeba sto kilka tysięcy 
zainwestować. Przypuszcza, że sytuacja jest bardzo trudna.  
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, powiedział, że do właścicieli nieruchomości 
należy zabezpieczenie się w pojemniki, nie do Gminy. Może pojemnik kupić w 
firmie, której chce nie musi w ZGK. 
 
Radny Władysław Witkowski, zapytał:, kiedy nastąpi połączenie spółek ZGK i 
POWIERNIK i jaki to będzie wpływ na obniżenie ceny odbioru odpadów? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że 25.06.2013 roku 
podpisał notarialnie połączenie spółek w tej chwili akt notarialny został przesłany do 
sądu i po decyzji sądu będzie formalne połączenie najprawdopodobniej 1 sierpnia. 
Również z zakresem działalności ciepłownictwa. Nie ma w tym momencie znaczenia 
połączenie spółek do ceny śmieciowej, którą obecnie mamy.  
 
Radna Anna Józefowicz, zapytała jak daleko w przygotowaniach przetargowych jest 
sprawa ul. Dalekiej 13, wyrównanie kanalizacji? Zgłaszała uzupełnienie nawierzchni 
na ul. 1 Maja 6 oraz znaku zakazu parkowania w przejeździe. Powiedziała, że Pan 
Wojciech Jankowski tłumaczył, że nie ma możliwości ustawienie zakazu 
parkowania. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, powiedział, że konsultowali projekt z 
mieszkańcami ul. Dalekiej 13 zaopiniowali projekt pozytywnie i odesłali do 
projektanta, prawdopodobnie do końca czerwca ma termin oddania dokumentacji. 
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Naprawa dziur ul. 1-go Maja 8 nastąpi w kolejności będą wykonywane następne 
ubytki. Straż Miejska sprawdza miejsce zakazu parkowania. 
 
Kierownik IGP Wojciech Jankowski, potwierdził, że postawienie tych znaków nie 
ma konsekwencji prawnej, mandatów ze strony straży miejskiej i policji, prosił 
Radną, aby wystąpiła z pismem o postawienie tam znaku.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, zapytała o organizację spółki ZGK, co do sezonu 
letniego, odbiór śmieci, połączenie spółek. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że w jego ocenie nie ma 
zagrożenia. Dodał, że połączone są dwie spółki przejmuje wszystko firma pod nazwą 
Zakład Gospodarki Komunalnej, lecz sprawą ciepłowni zajmują się osoby 
zatrudnione w firmie POWIERNIK. Nie spada wszystka na firmę ZGK.  
 
Radny Stanisław Susz, zapytał o teren za Szkołą Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach 
Śląskich i czy można utworzyć parking, ogród na tym terenie?  
 
Sołtys Jadwiga Zięba, powiedziała o stażystach, którzy pomagają w porządkach wsi 
oraz aby firma, która zajmuję się przystankami zobaczyła jak Oni wyobrażają sobie 
czystość przystanków. Wspomniała o przyszłym roku, jeżeli Urząd będzie 
przewidywał stażystów to, aby na czas obowiązywania stażu firma mogłaby być 
zwolniona przez ten miesiąc stażystów. Powiedziała o planach zagospodarowania 
przestrzennego wsi i zapytała czy istnieją przepisy dotyczące dróg transportu 
rolniczego. Zwróciła uwagę, że przy drogach transportu rolniczego są wyznaczane 
tereny pod zabudowę mieszkaniową, drogi, które prowadziły do pól i do tego tylko 
służyły zaczynają być drogami, przy których budują się ludzie, uświadomić osobie, 
która buduję się przy drodze transportu rolniczego, jakie to są konsekwencję. 
Wspomniała o konfliktach z osobami, które wybudowały się a osobami, które chcą 
przejechać transportem rolniczym. Powiedziała o wybudowanym rondzie i zjazdach, 
które są na pola rolnicze i poprosiła, aby ktoś obejrzał jak to wygląda.  
 
Radny Krzysztof Gnach, powiedział, że Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego zajmie się sprawą konfliktów we wsi. Najlepiej sprawę załatwić 
polubownie.     
 
Radny Franciszek Gawęda, zapytał o negatywne oceny oczyszczalni ścieków oraz o 
tryb odwoławczy.  
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że nie jest przewidziany tryb, 
można się odwołać do decyzji postanowienia. Wpływają odwołania. 
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć, powiedział, że 
rozpatrywanie ocen oczyszczalni dotyczą np., że część osób zrobiło instalację 
wcześniej a zgodnie z uchwałą o dotacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
instalacje wykonane w trakcie nie mogą dostać dofinansowania. 
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Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że jedna z osób stwierdziła, że nie ma nic o 
terminie i wykonała w okresie 3, 4 dni, bo miała zgodę na to, że będzie i nikt nie 
powiedział, że będzie sprawdzane czyste pole gdzie nie ma wykonań.  
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć, odpowiedział, że 
znają tą sprawę. W zasadach jest zapisane, że sprawdza się wizję lokalną w terenie. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że ludzie nie czytają dokładnie i odbierają 
inaczej.  
 
Sołtys Agnieszka Piasecka, zadała pytanie: skoro Gmina płaci za sprzątanie a w 
przypadku Wsi Rakowice praca ani razu nie została wykonana czy ta firma będzie 
miała zapłacone? Zasugerowała, aby sołtysi sprawdzali przystanki i aby firma 
przychodziła po podpisy. Wspomniała o konflikcie we wsi o granice drogi, geodezję.  
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Marian Patela, wspomniał o starym cmentarzu. 
Zapytał, kto otrzymał zlecenie wykoszenia starego cmentarza i za jaką kwotę? 
Powiedział o rewitalizacji Parku Miejskiego oraz poprosił, aby koło urządzeń dla 
dzieci były również urządzenia dla opiekunów dzieci. Rozpatrzenie, rozwiązanie 
przystanku PKS na Pl. Jana Pawła II. 
 
Rozpatrzenie projektu uchwały 
 
• w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029. 
 

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
zapytał członków komisji: Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? 
 
Głosowanie: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku  powyższym 
zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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Ad. pkt. 12 Zakończenie obrad 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął 46 Sesję Rady Miejskiej. 
.  
 
Protokół sporządzono  
na podstawie nagrania 
 
Protokołowała 
Kamila Bigos 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Miejskiej 
               
         (-) Andrzej Dominik 
 


