
BRM.0002.33.2012 
Protokół nr XXXIII/2012 
z sesji Rady Miejskiej 

w Ząbkowicach Śląskich 
odbytej w dniu 01 sierpnia 2012 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

 

Godzina rozpoczęcia: 09:00 

Godzina zakończenia: 09:14 

W sesji udział wzięli:  

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

Nieobecni usprawiedliwieni Radni: 

1. Ciapka Marek    Radny 
2. Krusze Dorota    Radna 
3. 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. Edyta Balicka    Kierownik Wydziału Organizacyjnego 

8. Wojciech Jankowski   Kierownik Wydziału IGP 

 

9. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

10.  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  XXXIII Sesję 
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy 
w niej 18 radnych, co stanowi odpowiednie quorum, przy którym rada może 
obradować i podejmować prawomocne decyzje.  

 

Następnie powitał wszystkich i przedstawił porządek obrad: 

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

Gminy na rok 2012. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 

Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2012-2026 
4.  Zakończenie obrad. 

 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: czy ktoś z Pań i Panów 
Radnych chciałby wnieść coś do porządku dzisiejszych obrad? 
 
Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku, 
zanim to uczynimy, bardzo proszę wszystkich o powstanie. W związku z rocznicą 
wybuchu Powstania Warszawskiego, proszę abyśmy uczcili pamięć, wszystkich 
poległych w tym powstaniu. 
 
 
Ad. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i 
Gminy na rok 2012. 
 

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna: zaprezentowała powyższy projekt uchwały. 
Projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: dziękuje Pani Skarbnik, 
otwieram dyskusję nad zaprezentowanym projektem uchwały. Po dyskusji będę 
prosił Pana Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o 
przeprowadzenie głosowania wśród członków i o zaopiniowanie tego projektu. 

Radny Franciszek Gawęda: Panie Burmistrzu, mam takie pytanie związane z 
rozwiązaniem tej rezerwy dotyczącej, również tego mikroprojektu. Czego dokładnie 
dotyczy ten mikroprojekt i jakie są całościowe koszty tego mikroprojektu. 



Wydział Funduszy Zewnętrznych Danuta Wyskwarska: całościowe koszty projektu 
to jest 30 774 euro powyliczaniu na złotówki to jest około 124 tysiące złotych, w 
projekcie jest przewidziany szereg działań bo projekt będzie realizowany w tym 
roku i w przyszłym roku. Zaczynają się działania na terenie naszej Gminy takie jak- 
rekonstrukcja bitwy historycznej pod Ząbkowicami- to jest taki wiodący realizowany 
w tym roku projekt, będzie współpraca przewodników turystycznych, wymiana z 
Czechami. Muszę dodać że ten projekt jest partnerski czyli w Czerwonym Kostelcu 
realizowane są podobne działania jak na terenie naszej gminy, oprócz tego jest 
współpraca na polu rekreacyjno sportowym bo w przyszłym roku zaplanowane są 
również zawody sportowe w różnych dziedzinach. Wszystko są to różne działania 
ujęte w jednym projekcie poprawiające współpracę z miastem partnerskim 
Czerwony Kostelec. 

Radny Franciszek Gawęda: chciałbym zadać pytanie związane z tą kwotą 123 700 i 
wynika to z tych ponad 30 tysięcy euro. Moje pytanie jest następujące- czy to jest 
całościowa kwota, która zostanie wydatkowana na te projekty o których Pani 
mówiła? Czy więcej Gmina i Instytucje Gminne nie poniosą już z tego tytułu 
żadnych wydatków? 

Wydział Funduszy Zewnętrznych Danuta Wyskwarska: to są zakładane projekty 
kwalifikowalne czyli, ta kwota jest zaplanowana do poniesienia w budżecie, z czego 
zwrot jest do 85% 

Radna Danuta Tkaczonek: moje pytanie brzmi, której instytucji Urząd Miejski 
powierza obsługę finansową tego zadania? 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek: my bezpośrednio prowadzimy to 
zadanie, cały projekt. 

Brak pytań. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: w związku z tym zamykam 
dyskusję i bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Budżetu. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński: 
mam nadzieję, że dyskusja już została wyczerpana, w związku z powyższym, czy 
ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać z członków Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu głos? Nie widzę. Wobec tego proszę o przegłosowanie powyższego 
projektu 

Głosowanie: projekt jednogłośnie został przyjęty. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: dziękuje Panu 
Przewodniczącemu i poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie 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. 
 
Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów sprzeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: stwierdzam, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Ad. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej 
prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2012-2026 
 

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna: przedstawiła powyższy projekt uchwały. 
Projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: dziękuje bardzo, otwieram 
dyskusję nad zaprezentowanym projektem uchwały 

Brak pytań 

W związku z tym zamykam dyskusję i bardzo proszę Pana Przewodniczącego 
również o przeprowadzenie głosowania. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński: 
proszę o przegłosowanie powyższego projektu. 

Głosowanie: projekt został jednogłośnie przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: dziękuje, poddaję Wysokiej 
Radzie pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2012-2026. Kto z 
Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 

Głosowanie: 18 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciwnych 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Stwierdzam, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 

Miesiąc sierpień będzie miesiącem przerwy wakacyjnej dla Rady Miejskiej, jeżeli nie 
nastąpią jakieś niespodziewane zdarzenia to kolejna sesja będzie na początku 
września. 



Ad. pkt. 4. Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął obrady. 
 
 
Protokołowała 
Jolanta Kielarska 
       
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
        

(-) Andrzej Dominik 
 


