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 BRM.0002.43.2013 
Protokół nr XLIII/2013 

z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
odbytej w dniu 28 marca 2013 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

 

Godzina rozpoczęcia: 09:00 

Godzina zakończenia: 10:30 

 

W sesji udział wzięli:  

Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich  

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

 

Nieobecni usprawiedliwieni Radni: 

Zdzisław Burnat 

Marek Ciapka 

Jacek Górowski 

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  XLIII Sesję Rady Miejskiej 
Ząbkowic Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy  
w niej 17 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. Przyjęcie protokołu z dnia: 28.02.2013.  

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

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

5. Analiza działalności spółki Nieruchomości Ząbkowickie POWIERNIK za rok 2012. 

6. Analiza działalności spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego za rok 2012. 

7. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2013; 

b) w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ząbkowice Śląskie na lata 2013- 2027; 

c) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ząbkowice 

Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014; 

d) w sprawie regulaminu przyznania dodatków oraz innych składników 

wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach 

prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie; 

e) w sprawie uchwalenia programu „Ząbkowicka Rodzina”; 

f)      w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Braszowice; 

g)       w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jaworek; 

h)      w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Grochowiska; 

i)      w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Koziniec; 

j)      w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kluczowa; 

k)      w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłowice; 

l)      w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Olbrachcice; 

m)      w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Sulisławice; 

n)      w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Szklary; 

o)      w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Tarnów; 

p)      w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Szklary Huta; 

q) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie; 
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r) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz określenie 

warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ząbkowice Śląskie; 

s) w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych Gminy 

Ząbkowice Śląskie; 

t) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Delfin" Sp. z o.o. w Ząbkowicach 

Śląskich dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków odbiorców usług w granicach administracyjnych Gminy Ząbkowice 

Śląskie; 

u) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 

bezdomności zwierząt oraz ich wyłapywania na terenie gminy Ząbkowice 

Śląskie oraz dalszego z nimi postępowania; 

8. Interpelacje i zapytania Radnych.  

9. Sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad. 

 
 
Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał Radnych czy ktoś 
jeszcze chciałby coś wnieść do porządku obrad? 
 
W związku z brakiem uwag do porządku obrad, przeszedł do jego realizacji. 
 
 
Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołu z dnia: 28.02.2013.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał czy ktoś z Pań  
i Panów Radnych chciałby wnieść jakieś uwagi do protokołu? Nikt nic nie wniósł.  
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła przez aklamację powyższy protokół. 
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Ad. pkt. 3 Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że w okresie 
międzysesyjnym brał udział w grand prix polski w boksie, udział w sesji 
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych w 
Braszowicach, udział w stałych pracach 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 Analiza działalności spółki Nieruchomości Ząbkowickie POWIERNIK 
za rok 2012. 
 
Prezes Zarządu spółki NZ POWIERNIK Waldemar Markiewicz, powiedział, że 
spółka NZ POWIERNIK istnieje od 20 lutego 2009 roku, posiada kapitał zakładowy 
w wysokości 430 800 zł w 100% stanowiący własność Gminy Ząbkowice Śląskie. 
Głównym przedmiotem działalności jest administrowanie i zarządzanie gminnym 
zasobem mieszkaniowym oraz wspólnotami mieszkaniowymi na dzień 31 grudnia, 
na ten dzień było 216 wspólnot. W dniu 7 listopada 2012 roku przedmiot tej 
działalności został poszerzony, spółka uzyskała koncesję na wytwarzanie i 
zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodą, czyli tzw. ciepłownia. 28 grudnia 
uzyskali koncesję na wytwarzanie ciepła, przesył i dystrybucję. Rok obrotowy jest 
zgodny z rokiem kalendarzowym, spółka nie posiada wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych, jest samodzielna i nie jest powiązana kapitałowo. Na dzień 31 
grudnia spółka Powiernik na podstawie zawartej umowy z gminą Ząbkowice Śląskie 
o zarządzanie i administrowanie gminy zasobem mieszkaniowym zarządzała i 
administrowała 28 budynkami gminnymi, 578 mieszkań, 65 lokalami socjalnymi i 63 
lokalami użytkowymi, a także garażami i komórkami. Na dzień 31 grudnia na 
podstawie podpisanych umów spółka zarządzała 216 wspólnotami 
mieszkaniowymi, 37 wspólnot dużych i 179 wspólnot małych. Od 1 stycznia do 31 
grudnia zysk wygospodarowany wynosił 148 tys 81 zł 64 gr . W 2012 roku spółka 
wykonywała remonty na zasobie gminy Zabkowice Śląskie i we wspólnotach, 
którymi zarządzała we własnym zakresie na kwotę 198 tys 7zł 98 gr, wartość 
wykonanych remontów zleconych dla zewnętrznych wykonawców we wspólnotach 
mieszkaniowych i gminnym zasobie za ten okres wynosi 591 tys 160 zł a na 
podstawie zleceń wykonano remonty na kwotę 136 tys 892 zł, a na podstawie umów 
wykonano remonty na kwotę 454 tys zł. W dniu 15 października spółka zwiększyła 
swój zakres prac na zlecenie gminy zostało wykonane zadanie w zakresie dostawy 
ciepła w lokalach stanowiących własność gminy. Są to kotłownie zlokalizowane w 
miejscowościach Stolec, Braszowice, Bobolice, Olbrachcice Wielkie i Brodziszów. Na 
dzień 31 grudnia spółka zatrudniała 24 pracowników, nie posiada zobowiązań 
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długoterminowych, nie zaciągnęła kredytów, ani nie udzielała pożyczek. Przejęte 
zobowiązania po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK wynoszą 7 tys 795 zł, 
pozostałe, zgodnie z przyjętymi przez zarząd priorytetami zostały spłacone w roku 
2012, zobowiązania wobec budżetu są regulowane terminowo. Należności z tyt. 
czynszu przejętym po zlikwidowanym ZBK są w dalszym ciągu windykowane. 
Przedstawiona sytuacja finansowa wskazuje ma to, że spółka pracuje w sposób 
stabilny na bieżąco regulując swoje zobowiązania, natomiast wygospodarowany 
zysk jest planowany- pokrycie straty poniesionej w roku 2011 celem uzupełnienia 
kapitału podstawowego. 
 
Została otworzona dyskusja, w której nikt nie zabrał głosu. 
 
 
Ad. pkt. 6 Analiza działalności spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego za 
rok 2012. 
 
Prezes Zarządu spółki TBS, przedstawił w/w analizę, którą złożył w formie 
papierowej i która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Również została otworzona dyskusja, w której nikt nie zabrał głosu. 
 
 
Ad. pkt. 7 Podjęcie uchwał: 
 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2013; 

 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu komisji zatwierdzili 
pozytywnie przedstawiony projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Brak dyskusji. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
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Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 

 
b) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Ząbkowice Śląskie na lata 2013- 2027; 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że również ten projekt, który został przedstawiony przez 
Panią Skarbnik został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Brak dyskusji. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 

 
c) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ząbkowice 

Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014; 
 
Inspektor Jadwiga Mielnik, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że również komisja uważa, że jest to zasadne i projekt 
został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Brak dyskusji. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 

 
d) w sprawie regulaminu przyznania dodatków oraz innych składników 

wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach 
prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie; 

 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, odczytała uzasadnienie do projektu uchwały, który 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przekazała również informacje uzupełniające dot. tej uchwały. Jeżeli chodzi o skutki 
finansowe związane z ta uchwałą w obszarze od kwietnia do grudnia 2013 roku 
uchwała ta będzie skutkowała kosztem rzędu szacunkowo 71 tys 616, 34 zł jest to 
kolejne narzędzie, które zmniejszy jednorazowy dodatek uzupełniający dla 
nauczycieli.  
 
Jeżeli chodzi o inne informacje § 4 ust. 1 pkt. 1 mówi o” zajęciach dydaktycznych w 
klasach przysposabiających do pracy: 5 % wynagrodzenia zasadniczego 
proporcjonalne do liczby godzin zajęć dydaktycznych” powiedziała, że może zajść 
taka sytuacja, że gmina Ząbkowice Śląskie będzie musiała prowadzić tego typu 
oddziały, w związku z tym ta uchwała w tym regulaminie reguluje również i takie 
zdarzenie na przyszłość. 
 
Jeżeli chodzi o kryteria dodatku motywacyjnego one do tej pory funkcjonują i 
praktycznie nie uległy zmianie, są odzwierciedleniem uchwały z 23 stycznia 2009 
roku o tej samej treści. 
 
Jeżeli chodzi o dodatek funkcyjny, który jest w naszej uchwale w § 8 ust. 1, 2, 3- w 
tabeli dokonano kryteriów przyznawania tego dodatku w oparciu o to, kogo dotyczy 
dany dodatek, czy dyrektora czy nauczyciela, i o jakiej szkole mówimy, kolejnym 
kryterium dot. wydatków funkcyjnych będzie liczba oddziałów w danej placówce 
oświatowej. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji Gminy Janusz Labok, powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt powyższej uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że również jego komisja pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, zapytała o dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół 
podstawowych. Wyodrębniony został dyrektor szkoły podstawowej liczącej ponad 
17 oddziałów i więcej. Zapytała, czy jest taka konieczność i czy mamy taką szkołę z 
tyloma oddziałami.  
Drugie pytanie dot. tzw. widełek, patrząc na dyrektorów szkół podstawowych i 
dyrektorów gimnazjów np. dyrektor szkoły podstawowej liczącej od 9 oddziałów do 
16, są widełki od 400 zł do 1200 zł, a w przypadku dyrektora gimnazjum liczącego do 
9 oddziałów jest podstawa 850 do 1200 zł, w związku z powyższym zapytała, czym 
jest spowodowana ta różnica w podstawie?  
 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, odpowiedziała, że podtrzymuje, te informacje, 
które zostały ujęte w tabeli, jeżeli chodzi o pkt. 2 ust. C, jest taka szkoła tj. szkoła 
podstawowa nr 3 najbardziej liczna, natomiast podtrzymuje również podział, jeżeli 
chodzi o pkt. 2 i 3 z tego względu, że warunki są inne, jeżeli chodzi o szkoły 
podstawowe w prowadzeniu takiej szkoły a wyraźnie bardziej uciążliwe, jeżeli 
chodzi gimnazjum, w związku z tym podtrzymuje te wskaźniki, które zostały ujęte 
w tabeli. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
Przy dwóch głosach wstrzymujących, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
e) w sprawie uchwalenia programu „Ząbkowicka Rodzina”; 
 
Kierownik Wydziału EKS Marek Błażejewski, odczytał powyższy projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Zanim odczytał projekt uchwały wprowadził autopoprawki do programu będącego 
załącznikiem a mianowicie w § 2 ust. 3 załącznika jest zapis (..) „z innym” wkradła 
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się literówka powinno być „z innymi” oraz jest zapis „założycielskim” a powinno 
być „założycielskimi”. 
 
Kolejna autopoprawka w § 3 ust. 5 jest zapis mówiący o karcie programu, poprosił 
aby dopisać: numer karty, imię i nazwisko (wykreślić: oraz adres) osoby 
uprawnionej oraz datę ważności. 
 
Dodał, że ze względu na dodanie zapisu: „ważność karty” został zmieniony 
załącznik nr 2, czyli wzór karty. 
 
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, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Brak dyskusji. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Przy 1 głosie wstrzymującym stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
 
ad. pkt. f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p)      
projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości  
 
Inspektor Danuta Wyskwarska, odczytała jeden z projektów uchwał: w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Braszowice, który stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Wprowadziła autopoprawkę w numeracji paragrafów. 
 
Dodała, że takich uchwał jest 11. 10 z nich dotyczy projektu złożonego przez gminę, 
tj. placów zabaw. Natomiast Braszowice, tj. projekt składany przez parafię. 
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, 
poprosił Pana Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o 
opinie komisji w sprawie tych planów. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
wszystkimi tymi uchwałami w sprawie zatwierdzenia zmian w planie Odnowy 
Miejscowości. 
 
Brak dyskusji. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie projekty uchwał: 
 
f)     w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Braszowice; 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał:, Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Braszowice? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 

 
g) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jaworek; 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał:, Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 
Planie Odnowy Miejscowości Jaworek? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały 
 
 
h) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Grochowiska; 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał:, Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 
Planie Odnowy Miejscowości Grochowiska? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały 
 
 
i) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Koziniec; 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał:, Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 
Planie Odnowy Miejscowości Koziniec? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały 
 
 
j) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kluczowa; 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał:, Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 
Planie Odnowy Miejscowości Kluczowa? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
k) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłowice; 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał:, Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 
Planie Odnowy Miejscowości Pawłowice? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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l) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Olbrachcice 
Wielkie; 
 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał:, Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 
Planie Odnowy Miejscowości Olbrachcice Wielkie? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
m) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Sulisławice; 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał:, Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 
Planie Odnowy Miejscowości Sulisławice? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
n) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Szklary; 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał:, Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 
Planie Odnowy Miejscowości Szklary? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
o) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Tarnów; 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 



13 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał:, Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 
Planie Odnowy Miejscowości Tarnów? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
p) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Szklary Huta; 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał:, Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 
Planie Odnowy Miejscowości Szklary Huta? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
q) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 

terenie Gminy Ząbkowice Śląskie; 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odczytał powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Brak dyskusji. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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r) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz określenie 
warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ząbkowice Śląskie; 

 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, odczytał powyższy projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Brak dyskusji. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
s) w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych Gminy 

Ząbkowice Śląskie; 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, zanim odczytał projekt uchwały 
poprosił o poprawienie oczywistej omyłki w § 3 ust. 2: jest „z co najmniej 
miesięcznym wypowiedzeniem” a powinno być „z co najmniej miesięcznym 
wyprzedzeniem”. 
 
W związku z powyższym odczytał uzasadnienie. Projekt uchwały stanowi załącznik 
nr 24 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że komisja również uważa, że ten projekt jest za uzasadniony i 
pozytywnie zaopiniowała. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Brak dyskusji. 
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W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
t) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Delfin" Sp. z o.o. w Ząbkowicach 
Śląskich dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 
ścieków odbiorców usług w granicach administracyjnych Gminy Ząbkowice 
Śląskie; 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, odczytał powyższy projekt 
uchwały, który stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że opinia w tej sprawie jest również pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że wstrzyma się przy głosowaniu nad 
projektem uchwały, którą rekomendował Pan Przewodniczący z tego względu, iż 
sprawą kontrowersyjną nadal jest wysokość abonamentu, który został ustalony 
poprzednią uchwałą. Na domiar tego na podstawie próśb i uwag mieszkańców 
wniosła prośbę, wniosek, aby w zakresie rzetelności naliczenia tej taryfy została 
przeprowadzona jakaś kontrola, któryby stwierdziła, czy faktycznie ten abonament 
jest w takiej wysokości zasadny. Nie ma takiej wiedzy na dzień dzisiejszy i uważa, że 
być może to spowodowałoby, że ta cena wody mogłaby się inaczej kształtować, 
dlatego wstrzymuje się od podjęcia decyzji jednoznacznej w tym temacie. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
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Przy dwóch głosach wstrzymujących, stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
u) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 

bezdomności zwierząt oraz ich wyłapywania na terenie gminy Ząbkowice 
Śląskie oraz dalszego z nimi postępowania; 

 
Inspektor Anna Majorczyk, odczytała uzasadnienie do projektu uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Powiedziała, że ten program nie różni się zasadniczo od programu z 2012 roku. 
Różni się jednym elementem. W programie z 2013 roku zostało dokładnie 
sprecyzowane finansowanie programu, tj. rozdział 4 § 9 ust. 1. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że i ten projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Brak dyskusji. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Ad. pkt. 7 Interpelacje i zapytania Radnych.  
 
W okresie międzysesyjnym Radna Danuta Tkaczonek założyła interpelację ws. 
programu pomocy de minimis udzielonej dla przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy w Gminie Ząbkowice Śląskie 
oraz Radny Franciszek Gawęda złożył interpelacje ws. poprawy bezpieczeństwa na 
odcinku drogi ul. Cukrownicza- ul. Jasna 
 
Radna Danuta Tkaczonek, jej zapytania dotyczą sprawozdania, które przedłożył 
Pan Burmistrz na wstępie posiedzenia dzisiejszego. Pierwsza sprawa dotyczy decyzji 
wydawanych odnośnie wycinki drzew, w związku z tym zapytała, czy te decyzje 
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wydawane są wydawane zza biurka, czy urzędnicy udają się w miejsca, które 
dotyczą wycinki tych drzew? Z tego, co wie, to pojawiła się kontrowersyjna decyzja 
dot. wycinki drzew między ulica piastowską a obwodnicą. 
 
Następna kwestia, wedle protokołu i wystąpienia pokontrolnego RIO Urząd Miejski 
bądź Gmina, nie przeprowadził inwentaryzacji w ustawowym terminie, zapytała, 
czy Pan już podjął działania, aby ta brakująca część inwentaryzacji została 
przeprowadzona. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział na pierwsze pytanie, że każda 
decyzja wiąże się z wizją w terenie, jedzie tam Pani inspektor, jest to fotografowane i 
spisana notatka i tak to ma miejsce w każdej decyzji odnośnie decyzji. 
 
Na drugie pytanie odpowiedział Burmistrz Ząbkowic Śląskich, że jeżeli chodzi o 
inwentaryzację już w trakcie kontroli została inwentaryzacja w tej części zlecona, w 
tej chwili wydział finansowy dokonał rozliczenia i w najbliższych dniach RIO 
zostanie poinformowana o zakończeniu tych prac. 
 
 
Ad. pkt. 9 Sprawy różne. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, sprawa dotyczy ulicy Sienkiewicza i gazonu, który został 
przesunięty. Z wiedzy, jaką otrzymała, to dotyczy to prac, które są związane z 
przycinką drzew na ulicy Sienkiewicza. Jednak chciała zwrócić uwagę, że jego 
usytuowanie zagraża bezpieczeństwu przechodniów. Prosi o uwzględnienie tej 
uwagi w trybie pilnym. 
 
 
Ad. pkt. 10 Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął 43 sesje Rady Miejskiej. 
 
 
 
Protokołowała 
 Monika Gwóźdź      
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