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BRM.0002.32.2012 
Protokół nr XXXII/2012 
z sesji Rady Miejskiej 

w Ząbkowicach Śląskich 
odbytej w dniu 27 lipca 2012 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

Godzina rozpoczęcia: 09:00  Godzina zakończenia: 10:00 
 
W sesji udział wzięli:  

1. Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich  
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 
 

Nieobecni usprawiedliwieni Radni: 

1. Burnat Zdzisław    Radny 
2. Ciapka Marek    Radny 
3. Krusze Dorota    Radna 
4. Labok Janusz    Radny 
5. Susz Stanisław    Radny 

Ponadto uczestniczyli: 

2. Marcin Orzeszek     Burmistrz Ząbkowic Śląskich 
3. Ewa Figzał      Zastępca Burmistrza 
4. Piotr Miernik     Zastępca Burmistrza 
5. Iwona Aibin     Sekretarz Gminy 
6. Bożena Kurczyna     Skarbnik Gminy 
7. Kamila Rutkowska- Krehut   Radca Prawny 
8. Edyta Balicka     Kierownik Wydziału Organizacyjnego 
9. Wojciech Jankowski    Kierownik Wydziału IGP 
10. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy 
11. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 
12.  Przewodniczący Zarządów Osiedli  
(lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 
 

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  XXXII Sesję 
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy 
w niej 16 radnych, co stanowi odpowiednie quorum, przy którym rada może 
obradować i podejmować prawomocne decyzje.  
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Następnie przedstawił porządek obrad. 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i 

Gminy na rok 2012. 
3.  Zakończenie obrad. 

 
 

Powiadomił Wysoką Radę, że ta sesja została zwołana na wniosek Pana Burmistrza. 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: czy ktoś z Pań i Panów 
Radnych chciałby wnieść coś do porządku dzisiejszych obrad? 
 
Brak uwag 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał: Panie Przewodniczący, 
Szacowna Rado, chciałabym prosić o wprowadzenie do porządku obrad uchwały 
zmieniającą uchwałę nr XXXI/40/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 
czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i 
publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i 
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie.  
Prośba moja podyktowana jest tym, że nie zmienia się sam kształt uchwały, który 
Państwo 28 czerwca przyjęli ale prosimy o korektę załączników dotyczących nazw 
ulic i miejscowości należących do konkretnego obwodu. Chcę stwierdzić, że żaden 
obwód nie ulega zmianie, natomiast w poprzedniej uchwale był zapis- Osiedle 
Kwiatowe a jak wiemy Osiedle Kwiatowe składa się z różnego rodzaju ulic w 
związku z tym doprecyzowaliśmy to lepiej, oraz w ewidencji Wydziału Gospodarki 
nieruchomościami występuje nazewnictwo ulic z imionami osób, którymi nazwane 
są te ulice, np. Władysława, Stanisława, Reymonta, czy Plac Ludwika Solskiego- 
czego nie było w poprzedniej uchwale. Jeszcze raz chcę powiedzieć treść uchwały nie 
ulega zmianie, natomiast nazewnictwo w załącznikach jest doprecyzowaniem tego 
co Państwo przyjęli na poprzedniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: dziękuje,  kto z Pań i Panów 
Radnych jest za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad uchwały 
zmieniającą uchwałę nr XXXI/40/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 
czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i 
publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i 
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie? 
 
Głosowanie: 15 głosów za, 0 głosów sprzeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: przy jednym głosie 
wstrzymującym stwierdzam, że Wysoka Rada wprowadziła do porządku obrad 
zaprezentowany projekt uchwały. 
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Ad. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i 
Gminy na rok 2012. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek: przedstawił projekt uchwały. 
Projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: dziękuję Panu Burmistrzowi, 
bardzo bym prosił teraz aby Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
zaopiniowała projekt uchwały, a ja na ten czas ogłaszam przerwę.  
 
Po przerwie 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: wznawiam obrady, bardzo 
proszę Pana Przewodniczącego Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię 
Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  i Budżetu Bogdan Tkaczyński: 
opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: dziękuję, otwieram dyskusje 
nad zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radna Danuta Tkaczonek:,  ponieważ  na wcześniejszym posiedzeniu Komisji 
Gospodarczej, która miała miejsce przed wznowieniem obrad sesji, nie otrzymałam 
odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące, planowanego zadania pod tytułem 
„Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” a były to pytania elementarne 
uważam jak na planowany wydatek kwoty 100 tysięcy złotych, a więc jaki jest 
szacowany, całkowity koszt umowy? Jakie będzie roczne utrzymanie takiej 
inwestycji? Jaka jest w ogóle koncepcja basenu? Jak jest planowane finansowanie? 
Jakie są koszty dokumentacji i jaka w ogóle jest zdolność kredytowania gminy, 
albowiem jest to inwestycja wielomilionowa? Uważam, że wyrażenie zgody na zapis 
taki jak budowa basenu w Ząbkowicach Śląskich i wskazanie kwoty 100 tysięcy 
złotych i nie wyjaśnienie dokładnie i rzeczowo na co te pieniądze mają być wydane, 
jest po prostu niecelowym zadaniem i nie usprawiedliwia to nawet takich czynności 
wstępnych jakie Pan Burmistrz chce podjąć. Dlatego jeszcze raz pytam i proszę o 
jednoznaczną odpowiedź, czy prawdą jest, że zamierza Pan powołać spółkę miejską, 
która będzie zajmowała się budową basenu miejskiego i czy te pieniądze są 
przeznaczone na urządzenie tej spółki? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek: ja się nie zajmuje plotkami, 
wyraźnie powiedziałem na Komisji- rozpoczynamy koncepcje pracy nad budową 
krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich. Muszą być środki na koncepcję pracy nad 
budową krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich. Muszą być środki na koncepcje, 
nawet jeśli będą to wykonywali tutaj bezpośrednio pracownicy, to musimy 
konsultować jakieś mapy, grunty, nie da się po prostu realizować zadania czy nawet 
rozpocząć realizacji zadania, bez żadnych środków finansowych. Spółka nie jest 
przewidziana do powołania. 



4 

 

Radny Franciszek Gawęda: Panie  Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli to chciałbym 
zadać 3 pytania, ale zacznę od sprawy merytorycznej, skierowania pytania do Pana. 
Proszę mi powiedzieć, bo moja wiedza jest w tym zakresie bardzo ułomna- jakie 
przepisy regulują ograniczenie czasu wystąpienia i ilości wystąpienia Radnych, czy 
są takie przepisy? Pytanie było do Przewodniczącego Rady Miejskiej, bardzo proszę 
aby Przewodniczący odpowiedział- tylko proszę nie czytać. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: nie ma tutaj jakiegoś 
ograniczenia czasowego, czy to jest 5 minut czy 10, natomiast wypowiedź Radnego 
powinna być zwięzła i dotyczyć aktualnego tematu nad którym tutaj po prostu się 
obraduje. Przewodniczący w każdym momencie może odebrać głos Radnemu. 
 
Radny Franciszek Gawęda: ma Pan rację, dziękuje bardzo, jest to dla mnie 
wystarczające, dlatego mam prośbę aby w przyszłości Pan  zdyscyplinował Radnego 
Tkaczyńskiego, który , wydaje mi się, że mniej więcej zatrzymał się na latach dawno 
minionych i zdyscyplinował aby każdy Radny miał możliwość wypowiedzenia się w 
danej sprawie. Teraz do spraw merytorycznych związanych z uchwałą: Panie 
Burmistrzu, wrócę do tego basenu, Pan powiedział, że nie będzie spółki gminnej- to 
cieszy bo  faktycznie mamy od tego urząd, POWIERNIK i wiele innych spółek 
gminnych, ale proszę mi powiedzieć w takim razie na jakie lata Pan planuje aby 
powstał basen kryty, ponieważ jak Pan wie, po pewnym czasie wszelkie ustalenia w 
tym również mapowe, o których Pan wspomniał powodują ich tak jakby 
wygaśnięcie. Nie wiem czy to jest pół roku czy rok, ale w każdym razie one już nie są 
aktualne i znowu trzeba będzie wrócić do aktualizacji. W związku z powyższym 
mam nadzieję, że Pan ma wyznaczony sobie i nam plan budowy tego basenu. Jeszcze 
dwa pytania, jeśli Pan Przewodniczący mi oczywiście pozwoli. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Pan Burmistrz odpowie i wtedy 
bardzo proszę. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek: odpowiem Panu odnośnie 
terminów ale proszę, żeby Pan Burmistrz Miernik odpowiedział, bo może nie 
wyraziłem zbyt jasno kwestii związanej z tymi środkami, które mogą być 
ewentualnie wykorzystane z tego zapisu. Mamy przygotowaną jakąś koncepcję 
dotyczącą oczywiście źródeł finansowania również zewnętrznych, nie ma takiej 
możliwości, żebyśmy bezpośrednio to zrobili w 100% z budżetu Gminy więc nad 
tym pracujemy, jestem po wstępnych rozmowach z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki w tym 
temacie. Jeżeli koncepcja którą wysoka Rada zaakceptuje- Szanowni Państwo, 
przecież to będzie wasza akceptacja- myślę, że mogłaby być zrealizowana na 
przełomie 2013/2014 roku, ponieważ decyzja tak naprawdę Szanowni Państwo musi 
zapaść, albo to będzie robione albo odstępujemy od tego zadania generalnie w 
Gminie Ząbkowice Śląskie i wtedy już nie wracamy do tej koncepcji. Myślę, że lata 
2013/2014 powinny być takimi w, których ta decyzja powinna być, że tak powiem 
podjęta a koncepcja powinna być wytworzona poprzez dyskusję analizy właśnie w 
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okresie II półrocza tego roku i taka jest moja koncepcja. Proszę bardzo jeszcze 
Burmistrza Pana Miernika, jeszcze o udzielenie jeszcze informacji uzupełniającej 
pytania Pani Radnej Danuty Tkaczonek i tutaj Pana Radnego Franciszka Gawędę.  
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik:  Panie Przewodniczący, 
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi  o tą kwotę 100 
tysięcy złotych przygotowywaną na to zadanie w ramach tej kwoty, planowaliśmy 
stworzenie dokumentu PFU czyli programu funkcjonalno użytkowego. Tak jak tutaj 
rozmawiałem z wydziałem, który zajmuje się inwestycjami- rozpoczęcie realizacji 
zadania budowy basenu może się toczyć 2 drogami, albo poprzez wykonanie 
dokumentacji technicznej, jaką jest projekt budowlany, z kosztorysem i ze 
specyfikacjami, albo poprzez program funkcjonalno użytkowy, wówczas realizujemy 
zadanie na zasadach „zaprojektuj wybuduj”, czyli ktoś, kto wygra przetarg, sam 
przygotowuje dokumentację, oczywiście w oparciu o PFU- czyli o wszelkie wytyczne 
z naszej strony i buduje. Doszliśmy do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie 
wykonanie tego zadania poprzez PFU- czyli my jak gdyby damy takie wytyczne, co 
chcemy zrealizować, jak to powinno być zrealizowane, natomiast w jednym 
przetargu ogłosimy wykonanie dokumentacji  i budowę. Według nas ograniczy to 
koszta dlatego, że jak osobno byśmy ogłaszali przetarg na dokumentację projektową 
i osobno na wykonanie to ktoś by 2 razy zysk sobie liczył, natomiast jak realizuję 
obiekt budowlany- i tak jak Państwo wiecie to są duże pieniądze- to sama 
dokumentacja nie stanowi dla niego jakiegoś większego problemu, szczególnie, że 
firmy które takie coś wykonują to albo mają umowy podpisane z biurem 
projektowym, albo najczęściej jest tak, że duże firmy mają własną jednostkę 
projektową więc te koszta się ograniczają. Stworzenie samego programu PFU nie jest 
już jakimś dużym wydatkiem w porównaniu z pełną dokumentacją projektową. Tak 
jak już Pan Burmistrz powiedział, na samym początku szykujemy się do analizy 
miejsca gdzie ten basen miałby stać, funkcję- jaką miałby pełnić, czyli tak jak 
Burmistrz zaznaczył, czy tylko kryty  czy kryty z otwartym oraz dodatkowe jakieś 
udogodnienia które mogłyby się tam znajdować. W ślad za tym uzyskalibyśmy też 
informację o tym jakie koszta Gmina musiałaby ponosić z utrzymaniem takiego 
obiektu i spodziewane ewentualnie spodziewane zyski z tytułu np. zastosowania 
baterii solarnych do podgrzewania wody czy np. pomp cieplnych i taką analizę 
wstępnie chcemy mieć przygotowaną, żeby też wiedzieć co realizujemy i co w 
konsekwencji otrzymamy. To wszystko tak jak Pan Burmistrz powiedział, wiąże się z 
tym, że żeby się do tego przygotować, jakieś pieniążki trzeba mieć zabezpieczone. Te 
100 tysięcy  to jest planowane zabezpieczenie już na PFU. Nie chcemy czekać do 
następnej sesji która może będzie pod koniec sierpnia- tylko już rozpocząć jakieś 
kroki. Wstępnie rozmawiałem z biurem projektów odnośnie lokalizacji i jak ten 
basen mógłby wyglądać, natomiast to są tylko rozmowy ustne, żeby mieć 
jakikolwiek dokument to my musimy już ponieść jakieś wydatki. 
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Radny Franciszek Gawęda: Panie Burmistrzu bardzo proszę zostać bo wydaje mi 
się, że Pan mi odpowie merytorycznie na inne pytania, które są związane tylko i 
wyłącznie z moimi wątpliwościami, na dodatek chciałbym podziękować Panu 
Burmistrzowi Orzeszkowi, ponieważ jest termin- więc wiemy o co chodzi a także 
Burmistrzowi Miernikowi – za merytoryczne wyjaśnienie. 
Panie Burmistrzu, remont nieruchomości wspólne Osiedle XX-lecia nr 52, który to 
jest obiekt? Tak obrazowo- ja po prostu nie wiem, dlatego pytam. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik:  tam gdzie obecnie mieści 
się ZUS i OPS. 
 
Radny Franciszek Gawęda: kolejna rzecz, która budzi moje wątpliwości, Panie 
Burmistrzu dotyczy ulicy Kolejowej- 30 tysięcy złotych? Czy to musi ponosić ten 
koszt Gmina? Przecież, nie jest to żadną tajemnicą z czyjej, że tak powiem „winy” ta 
droga wygląda tak jak wygląda. Czy jest jakaś umowa mówiąca o gwarancji, o 
remontach pogwarancyjnych?  
 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: no niestety te pieniądze 
będziemy musieli na dzień dzisiejszy jakieś ponieść. Możliwe, że one będą duże 
wyższe niż te 30 tysięcy, dlatego, że tutaj problem z ul. Kolejową realizujemy już 
dwutorowo. Pierwsze nasze podejście to było ukaranie wykonawcy za nieterminowe 
wykonanie napraw gwarancyjnych- wezwanie do zapłaty zostało do nich wysłane, 
dostaliśmy odpowiedź, że zapłata nie będzie możliwa i sprawa będzie kierowana na 
drogę postępowania sądowego. Drugie rozwiązanie jest takie, że będziemy szli 
zgodnie z zapisami umowy w wykonawstwo zastępcze. To znaczy, że my 
wybierzemy inną firmę, która wykona naprawę tej drogi a wszelkimi kosztami 
obciążymy wykonawcę, czy on zapłaci, czy nie to trudno powiedzieć., te 30 tysięcy 
zabezpieczamy na inspektora nadzoru, który będzie musiał być z zewnątrz 
powołany i na dokumentację wykonania naprawy, bo żeby ogłosić przetarg na 
naprawę, tej drogi, my musimy jasno potencjalnemu wykonawcy określić ,co mamy 
zrobić, czyli zdjęcie kostki, podsypki, naprawa pod budowę i ułożenie tego na nowo. 
To musi nam jakiś fachowiec określić. Ile to będzie kosztowało i co trzeba zrobić- i tu 
zabezpieczamy te 30 tysięcy. 
 
 
Radny Franciszek Gawęda: jeszcze jedno pytanie Panie Przewodniczący, aby tak 
mieć obrazowo rzeczy, które się dzieją, to jest- utwardzenie nawierzchni drogi 
gminnej, na ostatniej stronie- tam jest kwota 25 tysięcy- tak obrazowo wyjąśnić o 
którą to drogę chodzi? 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: to jest droga znajdująca się 
przy budynku byłej Wity na ulicy Armii Krajowej, tam jest spór między sąsiadami, 
dlatego, że kupe lat temu działka została sprzedana jednemu z właścicieli 
nieruchomości , tam znajdujących się, działka która zawierała część drogi fizycznie. 
Później poprzez jakieś procedury została wprowadzona nowa droga, tylko, że ona 
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została wprowadzona jak gdyby prawnie i na mapach naniesiona- natomiast nigdy 
fizycznie niewykonana. Mieszkańcy części nieruchomości tam znajdujących się, mają 
służebność od tego właściciela, żeby mogli przez jego nieruchomość przejeżdżać do 
swoich budynków bo innej drogi tam nie mają. Tam jest od lat ten spór, ten spór już 
bardzo mocno urósł i tutaj wiele różnych instytucji jest w to zamieszanych- chcemy 
to wyprostować i zgodnie z mapami wykonać tam część drogi. 
 
Radny Władysław Witkowski: „remont nieruchomości wspólnej Osiedle XX-lecia nr 
52  w Ząbkowicach Śląskich- termomodernizacja  budynku- kwota 180 000”- jaki jest 
udział Gminy a jaki udział ZUS-u? Bo ZUS jest współwłaścicielem. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: dokładnie Panu nie 
powiem, to jest w granicach 60% gmina, 40% ZUS 
 
Radny Władysław Witkowski: mam nadzieje, że te 40% dojdzie do 180 000, to jest 
ogromna kwota 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: oczywiście, jak najbardziej. 
Jest duża, ale remontowaliśmy w zeszłym roku przedszkole nr 4 i tam kwota była 
podobna, też była termomodernizacja. 
 
Radny Władysław Witkowski: czy ta termomodernizacja dotyczy wyłącznie do 
cieplenia zewnętrznego  czy jeszcze jest modernizacja w środku centralnego 
ogrzewania, bo to jest bardzo ważne, ponieważ jest tam przegrzewanie, są straty 
niesamowite i Gmina płaci nie wiadomo za co. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: jest to tylko ocieplenie 
budynku z zewnątrz. 
 
 
Radny Władysław Witkowski: Panie Burmistrzu, trzeba się tym zainteresować 
dokładnie, tam nie ma zaworów żadnych na grzejnikach, w ogóle nie ma regulacji 
ciepła. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: chciałbym jeszcze 
zaznaczyć, że to jest kwota zabezpieczana zgodnie z dokumentacją i kosztorysami, 
jakie posiadamy, nasza część te 180 000 zł i część ZUS-u. Będzie na to przetarg i te 
kwoty później będą niższe. My na razie zabezpieczamy to co wynika z kosztorysu. 
 
Brak pytań 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: zamykam dyskusję i poddaję 
Wysokiej  Radzie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
miasta i gminy na rok 2012. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem 
zaprezentowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki?  
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Głosowanie: 15- głosów za, 0 głosów sprzeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Stwierdzam, że  przy jednym głosie wstrzymującym, stwierdzam, że Wysoka Rada 
przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
a) Projekt, uchwały, zmieniający, uchwałę nr XXXI/40/2012 Rady Miejskiej 

Ząbkowic Śląskich z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Ząbkowice Śląskie.  

 
p.o. Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Anna Marcinków: 
przedstawiła powyższy projekt uchwały. Projekt stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Brak pytań 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: jaka była opinia Komisji 
Gospodarczej Panie Przewodniczący? 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarki i Budżetu Bogdan Tkaczyński: 
pozytywna 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: w związku z tym poddaję pod 
głosowanie Wysokiej Radzie Uchwałę zmieniającą, uchwałę nr XXXI/40/2012 Rady 
Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Ząbkowice Śląskie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem 
zaprezentowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki? 
 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów sprzeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek: Panie Przewodniczący, Wysoka 
Rado, Szanowni Państwo, w związku z tym, że pozyskaliśmy dodatkowe środki w 
kwocie 123 700 000zł z euroregionu glacensis,  które mają być przeznaczone na część 
weekendu z Frankensteinem- który odbędzie się 1 i 2 września bardzo prosiłbym 
Panie Przewodniczący o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym w przyszłym 
tygodniu, ponieważ otrzymamy umowę z euroregionem glacensis. Sesja  jest 
przewidziana teoretycznie na koniec sierpnia, zadanie jest  realizowane 1 i 2 
września, więc nie możemy tak długo czekać ponieważ tam mamy bitwę i inne 
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rzeczy które będą realizowane w ramach tego projektu i prosiłbym już dzisiaj o 
ewentualnie poinformowanie Szanownych Państwa Radnych i Państwa o 
wyrozumiałość i akceptację tego. To jest kwota 123 700 000 złotych którą 
pozyskaliśmy i jeżeli czekalibyśmy do końca sierpnia z tym tematem to nie 
moglibyśmy za bardzo zrealizować tego zadania, na które odzyskaliśmy środki 
finansowe a czekamy w tej chwili na podpisanie umowy z euroregionem i stąd się 
bierze, że nie mogliśmy tego zadania ująć w tej  sesji. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: dobrze, dziękuję Panie 
Burmistrzu, w związku z tym informuję Wysoką Radę, Panie i Panów Sołtysów a 
tych którzy są nieobecni poinformujemy telefonicznie, że zwołuję taką sesję na dzień 
01.08..2012 godzina 09:00 
W związku z wyczerpaniem porządku XXXII sesji, zamykam sesję Rady Miejskiej 
 
 
Protokołowała 
Jolanta Kielarska 
 
 
       Przewodniczący Rady Miejskiej 
        (-) Andrzej Dominik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


