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BRM.0002.23.2012 
Protokół nr XXIII/2012 
z sesji Rady Miejskiej 

w Ząbkowicach Śląskich 
odbytej w dniu 27 stycznia 2012 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

Godzina rozpoczęcia: 9:00 

Godzina zakończenia: 10:57 

 

W sesji udział wzięli:  

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

Nieobecny usprawiedliwiony: 

2. Marek Ciapka     Radny Rady Miejskiej 

 

Ponadto uczestniczyli: 

3. Marcin Orzeszek     Burmistrz Ząbkowic Śląskich 

4. Ewa Figzał      Zastępca Burmistrza 

5. Piotr Miernik     Zastępca Burmistrza 

6. Iwona Aibin     Sekretarz Gminy 

7. Bożena Kurczyna     Skarbnik Gminy 

8. Kamila Rutkowska- Krehut   Radca Prawny 

9. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 

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

11.  Przewodniczący Zarządów Osiedli  
(lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 
 

12. Prasa lokalna oraz osoby przybyłe na sesję 
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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  XXIII Sesję 
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy 
w niej 20 radnych, co stanowi odpowiednie quorum, przy którym rada może 
obradować i podejmować prawomocne decyzje.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  poinformował, że protokół  
z obrad prowadzić będzie Pani Monika Gwóźdź.   

Następnie przedstawił porządek obrad. 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z dnia 14.12.2011-20.12.2011, 30.12.2011 r.  

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

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

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach 

Śląskich za rok 2011. 

6. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012. 

b) w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów 

osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem  

i ochroną dóbr kultury. 

7. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Miejskiej. 

8.       Zatwierdzenie planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic 

Śląskich na 2012 rok. 

9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na 2012 rok. 

10. Interpelacje i zapytania Radnych.  

11. Sprawy różne. 

12. Zakończenie obrad.  
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Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał czy ktoś chce coś 
wnieść do porządku obrad? 

W związku z brakiem uwag do porządku obrad, został przyjęty. 

 

Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołów z dnia 14.12.2011-20.12.2011, 30.12.2011 r.  

Wysoka Rada przyjęła przez aklamację powyższe protokoły. 

 
Ad. pkt. 3 Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik,  przedstawił informację  
ze swojej pracy od ostatniej sesji. Powiedział, że brał udział: w spotkaniu 
opłatkowym Chóry Gloria w Srebrnej Górze, w 20 festiwalu orkiestry świątecznej 
pomocy, tego dnia również z Panem Burmistrzem obejrzeli jasełka w wykonaniu 
dzieci, które zostały przedstawione w wyremontowanej Sali katechetycznej przy 
parafii św. Anny, w uroczystościach z okazji patrona Księży Pallotynów, w zabawie 
noworocznej Stowarzyszenia Integracja, które odbyło się w Centrum 
Terapeutycznym, w spotkaniu opłatkowym Koła Zw. Sybiraków, w spotkaniu 
nauczycielami i rodzicami Przedszkola Nr 2 oraz przyjmował interesantów. 
 

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

 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek przedstawił informację ze swojej 
pracy od ostatniej sesji, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Ad. pkt. 5 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ząbkowicach Śląskich za rok 2011 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Lisowska, przedstawiła powyższą 
informację, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem dyskusji, 
przeszedł do następnego punktu obrad. 

 

Ad. pkt. 6 Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012. 

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję. 

Radny Franciszek Gawęda, poprosił Panią Skarbnik o rozszerzenie ostatniego 
punktu- 4. 

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odpowiedziała, że zmiana dotyczy ustalenia 
planu na projekt Comenius. 

Radna Danuta Tkaczonek, zaproponowała, aby Pan Burmistrz dokonał drobnej 
autopoprawki w punkcie rozbudowa monitoringu, jest jeszcze potrzeba rozszerzenia 
tego monitoringu przy szkole nr 2, chodzi o salę gimnastyczną. 

Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, zapis nieczytelny. 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że jeżeli chodzi o 
monitoring, to będą składać wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na 
tzw. bezpieczeństwo, i on będzie rozszerzany, ponieważ ta strefa, która jest objęta w 
tej chwili monitoringiem miasta i różnych obiektów miejskich. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów w dyskusji zamknął ją i powiedział, że została wprowadzona autopoprawka, 
na którą wyraził zgodę Pan Burmistrz, aby w punkcie rozbudowa systemu 
monitoringu, aby dopisać „i szkoły podstawowej nr 2” 

Radny Franciszek Gawęda, zwrócił się do Burmistrza, że w zmianach proponuje 
Pan również o wycofanie zmniejszenia kwoty 190 tys pn. budowa parkingów na 
terenie Ząbkowic śląskich, czy to zadanie w ogóle w tym roku wychodzi z planu, czy 
to jest tylko związane z dniem dzisiejszym? 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że nie, i że muszą 
poruszać się w budżecie inwestycyjnym ustalonym na rok 2012, w tej chwili są po 
przetargach, wiedzą, że będą wolne środki, tj., tzw. pożyczenie, ponieważ nie mogą 
zwiększyć budżetu. Realizacja parkingów będzie w 2012 roku dokonana. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z powyższym 
poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 

Głosowanie 

Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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b) w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów 
osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem  
i ochroną dóbr kultury. 
 

Kierownik Wydziału EKS Maria Pater, przedstawiła powyższy projekt uchwały, 
który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję. 

Radny Franciszek Gawęda, zaproponował, aby rozszerzyć tą uchwałę w paragrafie 
7 pkt. 1 o zapis „po uzyskaniu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich”. 

Powiedział o swoich wątpliwościach. Wśród wielu twórców, którzy zostali 
wymienieni w uchwale, są również osoby, które nie są uczniami, nie są słuchaczami, 
nie są studentami, są to osoby dorosłe, których wkład własny na rzecz naszego 
miasta promocji jest duży. Ma na myśli pisarzy, poetów, malarzy grafików itd. Czy 
ewentualnie nie powinni przemyśleć, czy by tego rodzaju stypendium nie objąć 
również tych osób, umożliwiając im tym samym jak gdyby formę dopłacania tym 
osobom do możliwości działalności twórczej, np. do wydania książki, wydania 
tomiku poezji itd.  

Radny Zdzisław Burnat, odniósł się do paragrafu 9 pkt. 2, chodzi o warunek 
przyznania stypendiów, aby zabezpieczyć interes stypendysty w momencie gdyby 
wartość wytworzonego dobra przekraczała wartość przyznanego stypendium. W 
związku z tym ma propozycje, aby dopisać, „jeżeli wartość tego dobra nie 
przekracza wysokości przyznanego stypendium 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, jeżeli chodzi o wniosek Radnego 
Franciszka Gawędy, nie ma problemu w sensie poinformowania czy konsultacji z 
Komisją Oświaty, ale ta uchwała jest przygotowana na zasadzie uchwały sportowej, 
a tam nie było takiego zapisu i nie chciałby wprowadzać w tej uchwale takiej 
różnicy, więc on nie wprowadzi autopoprawki, chyba, że Wysoka Rada tak 
zadecyduje. 

Radca Prawny Kamila Rutkowska- Krehut, jeżeli chodzi o tą propozycję Radnego 
Zdzisława Burnata, ciężko będzie ustalić wartość tego dobra, kto miałby to robić. Na 
dzień dzisiejszy wartość tego dobra może być taka, a za miesiąc za dwa może być 
inna, dlatego uważa, że nie powinno być to wprowadzone, jako warunek. 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, dodał, że idea jest może słuszna, 
tylko nie ma narzędzi do wykonania. 
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Radny Zdzisław Burnat, powiedział, że nie zgodziłby się z opinią Pani Prawnik, z 
uwagi na to, że po pierwsze jest to zapis, który mówi, o pewnych warunkach, 
warunki muszą być negocjowane i gmina w momencie, kiedy chciałaby przejąć na 
własność dla siebie bądź wskazanej instytucji dobro wytworzone przez tego twórcę, 
też określa jego wartość. Każdy Twórca również zna wartość swojej pracy, wie, jaki 
wkład finansowy w tę pracę złożył. Druga kwestia, ideą dopisania tej treści do 
wniosku jest to, że może się zdarzyć sytuacja, że stypendysta swoją pracę np. rzeźbę 
wyceni na wartość 6 tys zł, a otrzyma stypendium w wysokości 2 tys zł. Warunkiem 
otrzymania tej kwoty jest przekazanie dobra wartego kilka krotnie więcej od tego, co 
uzyska. Taki, zapis regulowałby tą sprawę, dałby możliwość zarówno burmistrzowi 
w podjęciu decyzji, czy ten warunek w ogóle postawić. Zapis nie wnosi żadnych 
komplikacji, a zabezpiecza interes twórcy. 

Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, powiedziała, że doprecyzować trzeba, co jest celem 
tej uchwały. Celem tej uchwały jest ożywienie życia kulturalnego, artystycznego na 
terenie naszej gminy a nie skomplikowanie sobie tego życia. W związku z tym te 
zapisy są ujęte w takiej formie. Te wszystkie szczegóły doprecyzowuje się w 
umowie. Myśli, że cel jest ważny ożywić życie artystyczne w Ząbkowicach i w 
Gminie Ząbkowice a nie je utrudnić. 

Radny Krzysztof Gnach, dodał, że zawsze jest ryzyko osoby, która dane dzieło 
wytwarza, natomiast szczegółowo w § 10 jest opisane. Odniósł się do tego paragrafu 
i popiera to, co mówi Pani Radca Prawny. 

Radny Franciszek Gawęda, w związku z powyższym wycofał swój wniosek zgodnie 
z odpowiedzią Pana Burmistrza. 

Natomiast ciężko jest mu się zgodzić ze słowami Pani Burmistrz, która mówi, że ma 
to polegać na ożywieniu. Dodał, że nie ma to polegać na ożywieniu, to ma polegać na 
tym, aby umożliwić młodym twórcom tworzenie swoich dzieł. To, co 
Przewodniczący Burnat powiedział, bardzo idealnie współgra z tym zapisem. Myśli, 
że nie ogranicza to w żadny sposób uprawnienia Pana Burmistrza do umowy, która 
jest zapisana w § 10, a wręcz odwrotnie da sygnał twórcom, że nie chcemy 
wykorzystać ich zdolności do swoich celów. Myśli, że ten zapis jest bardzo dobry i 
wręcz pokazuje dobrą wolę w kierunku do twórców. W związku z powyższym 
popiera głos Radnego Zdzisława Burnata. 

Radna Danuta Tkaczonek, powiedziała, że idąc w ślad z wypowiedzią Radnego 
Franciszka Gawędy, również przychyla się do tego poglądu. Wyraziła również swoje 
zdanie w tym temacie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów w dyskusji zamknął ją. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy 
Zdzisław Burnat, poinformował, że na posiedzeniu Komisji nie było tej uchwały. Po 
odbytej dzisiaj dyskusji podtrzymuje swój wniosek, i zwraca się do członków 
Komisji z zapytaniem, „kto z członków Komisji jest o to, aby poszerzyć zapis w § 9 
pkt. 2 o proponowane sformułowanie, które wcześniej wygłosił” 

Głosowanie Komisji nad wnioskiem: 2 osoby za, 3 głosy przeciw 

Wniosek nie przeszedł w Komisji. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy 
Zdzisław Burnat, w związku z powyższym poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w postaci przedstawionej na sesji. „ Kto z członków Komisji jest za przyjęciem 
zaproponowanego projektu uchwały?” 

Głosowanie Komisji: 3 osoby są za, 1 głos wstrzymujący 

Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poddał pod głosowanie 
zgłoszony wniosek Radnego Zdzisława Burnata, aby dopisać do, § 9 pkt. 2, „jeżeli 
wartość tego dobra nie przekracza wysokości przyznanego stypendium” 

Głosowanie: 3 głosy za, 15 głosów przeciw, 0 wstrzymujących 

Wniosek nie przeszedł. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z powyższym 
poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 

Głosowanie: 16 głosów za, 2 głosy wstrzymujące 

Wysoka Rada w wyniku głosowania przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 

Ad. pkt. 7 Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz, odczytała sprawozdanie z 
pracy Komisji za rok 2011, które stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska 
Jadwiga Dziewa, odczytała sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2011, które stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy 
Zdzisław Burnat, odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2011, które stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, odczytał 
sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2011, które stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Krzysztof 
Gnach, odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2011, które stanowi załącznik 
nr 12 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, odczytał sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2011, które stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 8 Zatwierdzenie planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic 
Śląskich na 2012 rok. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, odczytał projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic 
Śląskich na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem głosów 
w dyskusji poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 

Głosowanie 

W wyniku głosowania Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 

 

Ad. pkt. 9 Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na 2012 
rok. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, odczytał projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na 2012 rok, 
który stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem głosów 
w dyskusji poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały. 
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Głosowanie 

W wyniku głosowania Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 

 

Ad. pkt. 10 Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym Radna Danuta Tkaczonek złożyła: 

WNIOSEK- o interwencje w sprawie usunięcia zagrożenia na ul. Młynarskiej w 
Ząbkowicach Śląskich (poniżej Kościoła p.w. św. Anny) 

ZAPYTANIE w/s troski o mienie gminne (dot. placu ciepłowni w pobliżu 
elewatorów) 

ZAPYTANIE odnośnie wyroku unieważniającego aneks do umowy dzierżawy 
mienia komunalnego przez Łukasza Dominika 

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej: wyroku wraz z uzasadnieniem w 
sprawie z powództwa Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie przeciwko Gminie 
Ząbkowice Śląskie oraz Łukaszowi Dominikowi  

Radny Zdzisław Burnat, chciałby uzyskać informację, kto obecnie zarządza 
ciepłownią przy ulicy Jasnej? Na jakich zasadach jest dzierżawione? Jaki jest stan 
techniczny tego obiektu? 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, w miesiącu lutym zostanie 
przedłożona Wysokiej Radzie informacja w tym temacie, ponieważ umowa ze spółką 
FORTUM była podpisana do 31 grudnia, w związku z okresem grzewczym została 
przedłużona do końca maja. Są jeszcze nie po zakończonej inwentaryzacji mienia, 
które zostało zlecone jeszcze w tamtym roku. Wysoka Rada otrzyma informację, jaka 
jest to wartość mienia, jakie są propozycję burmistrza dot. dalszego funkcjonowania i 
to odbędzie się w miesiącu lutym. 

Radny Franciszek Gawęda, zapytał się o efekty, wyniki wizyty u Ministra Gowina w 
sprawie sądu rejonowego. 

Natomiast drugie zapytanie dot. miejscowości Olbrachcice. W ubiegłym roku 
wykonano ponoć drogę wiodącą od świetlicy w kierunku mostku, została ona ponoć 
wykonana tak źle, że w tej chwili po kilku miesiącach używania jest w stanie bardzo 
złym. Czy jest Panu ta sprawa znana? Jeśli tak, to, jakie podejmie Pan działania 
naprawcze dot. tej drogi? 
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Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odnośnie pierwszego pytania, to 
rozmowa z Ministrem Sprawiedliwości z Panem Gowinem przebiegała w sposób 
dosyć merytoryczny, jeżeli chodzi o sąd rejonowy w Ząbkowicach, to, co było 
generalnie najważniejsze, nie jest to na piśmie, wydział ksiąg wieczystych pozostanie 
w Ząbkowicach, w ogóle wszystkie wydziały, może tylko nie być instytucji, jako 
typowo sądu, czyli prezesa sądu, w takim znaczeniu i z takim przekonaniem 
wyszedł od Ministra. Decyzje mają zapaść do 1 lipca 2012, Minister również 
poinformował o idei wprowadzenia tego. Minister przedstawia to w sposób 
następujący: nie chodzi tu o zamykanie sądów, dlatego też te wydziały zostają, tylko 
chodzi o to, że sędzia z danego sądu nie może orzekać w innych sądach, jeżeli te 
sądy zostaną poszerzone, to wtedy sędzia np., jeżeli zostałby połączony i jeżeli 
zostałby połączony sąd rejonowy Ząbkowice i Dzierżoniów, sędzia wtedy może 
orzekać sprawy i powiatu dzierżoniowskiego i ząbkowickiego, i taka jest główna 
idea, która przyświeca reorganizacji tego sądownictwa. 

Jeżeli chodzi o kwestie drugą nie ma takiej wiedzy, nie doszły go słuchy, ale na 
pewno wyśle dzisiaj tam służby, aby sprawdzili, co jest z tymi drogami. 

 

Ad. pkt. 11 Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, odczytał protokół z przebiegu 
konsultacji społecznych z dnia 17 stycznia 2012 roku, który stanowi załącznik nr 16 
do protokołu. 

Dodał, że kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwały przez Wysoką Radę w sprawie 
rozdzielenie sołectwa i nadanie nowemu sołectwu statutu. 

Poinformował również, że wpłynął wniosek od Pana Burmistrza o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej w sprawie podjęcia uchwały dot. zabezpieczenia środków na wypłatę 
jednorazowego dodatku dla nauczycieli. Sesja odbędzie się we wtorek 31 stycznia o 
godz. 9:00 

Radna Danuta Tkaczonek, wniosła wniosek na podstawie art. 241 KPA oraz § 70 
pkt. 1 i 3 statutu gminy Ząbkowice śląskie. Wniosek o wspólne posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej i Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w celu 
uchwalenia następujących wniosków: 

- wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego rady miejskiej Ząbkowic śląskich 
radnego Andrzeja Dominika 

- wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego rady miejskiej Ząbkowic 
Śląskich Radnego Stanisława Susza 
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Dodała, że pełnie uzasadnienie wraz z dokumentami przedłoży do książki 
korespondencyjnej Biura Rady. 

Oba ograny gminy Komisja Rewizyjna oraz Komisja Przestrzegania Prawa i 
Porządku Publicznego są właściwymi organami, które uważa powinny zbadać 
sprawę, które chce Radzie przedłożyć. 

Radny Antoni Dulęba, opisał stan drogi, o której wcześniej była mowa w 
Olbrachcicach, że nie jest to trwałe wykonanie. 

Kolejna sprawa to temat oświaty, wyraził swoje zdanie i uważa, że decyzja jest 
niesłuszna, w związku z tym, że była przygotowana przez wydział edukacji, który 
nadzoruje Pani Burmistrz Ewa Figzał, uważa, że jest to zła decyzja, w związku z tym 
nie utożsamia się z tym i występuje z klubu forum.  

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że w tej chwili są 
prowadzone konsultacje, nie jest tajemnica, że od dłuższego czasu, że miejscowości 
Sieroszów, Brodziszów i Olbrachcice, że w tych oddziałach przedszkolnych jest zbyt 
małą liczba dzieci i stąd wynika kwestia prowadzonych obecnie konsultacji 
dotyczących zamknięcia tych oddziałów przedszkolnych w tych 3 miejscowościach 

Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, dodała, że prawo oświatowe jest takim 
specyficznym obszarem prawnym, że wymusza określone terminy i procedury 
działania. W związku z tym pewne procedury wymuszają te działania do końca 
lutego i dlatego też do Biura Rady spłynęły uchwały, które będą procedować na 
poszczególnych komisjach. W dniu wczorajszym przeprowadziła taką rozmowę z 
Panem przewodniczącym i będą do Biura Rady przedkładać określone dokumenty, 
żeby nad tym problemem rozmawiać. Żadne te rozmowy nie będą kontynuowane 
bez wiedzy czy Wysokiej Rady czy społeczności i na pewno miesiąc luty, będzie 
dynamicznym miesiącem do tego, aby te rozmowy, kontynuować. Uchwały te będą 
dotyczyły zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych wiejskich. W miesiącu 
lutym będą planować działania w temacie restrukturyzacji oświaty w intencji 
przeprowadzenia określonych zmian korzystnych dla całego systemu oświaty. 

Radny Zdzisław Burnat, powiedział, że odbyła się luźna rozmowa z Panią 
Burmistrz, na której został poinformowany pewnych zamierzeniach, rada pracuje na 
dokumentach, do chwili obecnej nie wpłynęły żadne projekty, i Komisja formalnie 
nie zajęła się tymi tematami, dziwi go fakt stwierdzenia, iż pewnie decyzje już 
zapadły, chyba, że odbywają się ustalenia poza radą, o których wszyscy radni nie 
wiedzą, co uważa za nieprawidłowe. I uważa, że tego typu dyskusje bez formalnych 
dokumentów, które spływają do rady, jako podstawa do prowadzenia działań, są 
nieprawidłowe, wzbudzają wiele emocji i niepotrzebnych komentarzy w 
środowisku. 
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Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, aby przygotować dokument 
formalny, tak jak to Pan Radny Burnat wskazuje, i Komisje i Rada i decyzje zapadają 
na podstawie dokumentów, ale informacje, konsultacje, analizy były prowadzone nie 
na podstawie dokumentów tylko na podstawie stanów faktycznych. Aby przerwać 
spekulacje i plotki i różnego rodzaju informacje, poinformował, jakie zostały 
przygotowane materiały w tym temacie. Dokumenty przygotowane:  

Szkoła Podstawowa nr 1 pozostaje w swojej strukturze organizacyjnej bez likwidacji  
i bez łączenia,  

Szkoła Podstawowa nr 2 pozostaje bez likwidacji i bez łączenia,  

Szkoła Podstawowa nr 3 pozostaje bez likwidacji i bez łączenia.  

Gimnazjum nr 1 pozostaje bez likwidacji i bez łączenia, 

Gimnazjum nr 2 pozostaje bez likwidacji i bez łączenia, 

Jeżeli chodzi o kwestię Przedszkoli, zostają w swojej strukturze organizacyjnej, bez 
przekształcania w przedszkola niepubliczne. 

Jeżeli chodzi o odziały przedszkolne w miejscowościach Sieroszów, Brodziszów i 
Olbrachcice zmiana i wnioski o likwidację, o zamknięcie tych oddziałów wynika 
tylko i wyłącznie ze względu na brak dzieci w tych miejscowościach. 

Jeżeli chodzi o szkoły na terenie wiejskim Braszowice, Zwrócona i Stolec, w 
przedłożonych projektach uchwał będzie zamiar likwidacji szkoły podstawowej w 
Braszowicach, w Zwróconej, ale jednocześnie pragnie poinformować i oświadczyć, 
że przygotowana zamiana organizacyjna na terenie zespołu Szkół ma na celu 
połączenie szkół, ale poprzez fizyczne pozostawienie placówki w danym miejscu, 
ponieważ sytuacja wygląda następująco, że na terenie wiejskim w tych szkołach 
wymienionych Braszowice, Zwrócona i Stolec liczba dzieci jest zbyt mała i żeby 
uniknąć fizycznej likwidacji tej szkoły, w przyszłym roku i w następnym, jeżeli to 
będzie połączone w jeden organizm to dyrektor tego zespołu szkół będzie mógł np. 
nie otworzyć klasy pierwszej ze względu na małą liczbę dzieci, ale to nie będzie 
powodowało, że fizycznie będzie wniosek o wygaszenie tej szkoły, tj. uratowanie i 
jeden z pomysłów na pozostawienie na terenie Braszowic, Zwróconej i Stolca szkół 
fizycznie. Będzie tylko zmiana organizacyjna, będzie to jeden organizm i jeden 
dyrektor, nic w danych placówkach się nie zmieni. Tak naprawdę w strukturze 
oświaty Gminy Ząbkowice zmieniają tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o fizyczną 
likwidację do dyskusji i analizy, a do decyzji Wysokiej Rady wniosek o likwidację 
czy zamknięcie oddziału przedszkolnego w Sieroszowie, Olbrachcicach i 
Brodziszowie. 
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Radny Franciszek Gawęda, to, co zostało powiedziane jest zgodne z rzeczywistością 
i nie należy ukrywać, że od wielu miesięcy, czy lat mówi się o reformie w oświacie, 
ale styl, w jakim to zostało wprowadzone, budzi jego wręcz zażenowanie, 
zdumienie. Jest drugą kadencję radnym rady miejskiej, nawet w tak krytykowanej 
ubiegłej kadencji burmistrza Krzysztofa Kotowicza, nie dochodziło do sytuacji, że 
Rada Miejska o tak ważnym dla społeczeństwa sprawach była informowana przez 
innego radnego, w tym wypadku Radnego Dulęby, że są dokonywane są zmiany w 
oświacie. To jest niewiarygodne, do czego Pani Wiceburmistrz i Pani Kierownik 
doprowadziły w dniu dzisiejszym. Wyraził swoje zdanie w tym temacie. 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że wyraźnie 
przedstawił, jakie są intencje w zmianach, nie widzi tutaj wskazane przez Pana 
Franciszka spraw związanych z miastem, nie wie, jakie obszary dotykają, poza tymi 
trzema, o których wszyscy wiedzieli i mówili… Zmiany, jakie zostały przygotowane 
są najmniejszymi zmianami, jakie mogły ustrzeć Gminę Ząbkowice. 

Radny Franciszek Gawęda, ad vocem, powiedział, że się nie zrozumieli i że wręcz 
odwrotnie powiedział, że cały czas jest mowa na temat reorganizacji oświaty, i tutaj 
nie ma żadnej sprzeczności między nimi, podkreślił, dla Pana dobra, dla dobra tego 
miasta dla dobra tej Rady, styl, jaki został wprowadzony budzi w nim największe i 
najwyższe oburzenie, i to było jego celem. 

Radny Bogdan Tkaczyński, powiedział, że w tej chwili mówią o niczym, bo zgodnie 
z ustawą o oświacie, chcąc zlikwidować szkołę bądź placówkę, musi nastąpić pewien 
etap dyskusji. Dzisiaj jeszcze daleko jest do podejmowania ostatecznych decyzji, te 
projekty o zamiarze będą dyskutowane w społeczeństwach danych szkół i placówek, 
z nauczycielami. Wyjaśnił w dalszej części jak to będzie wyglądało. 

Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, już w innej sprawie, zwrócił się z 
komunikatem do sołtysów, gdyż wpłynęły uchwały zarządu melioracji z 
województwa i wnioski, i chcą powtórzyć akcję, która była prowadzona w ubiegłym 
roku, tj. czyszczenie rowów, cieków wodnych i innych urządzeń melioracyjnych bez 
względu, kto jest właścicielem. Wyjaśnił jak będzie wyglądała ta akcja. 

Sołtys sołectwa Strąkowa Jadwiga Zięba, nawiązała do wystąpienia Radnego 
Gawędy, odnośnie stylu, w jakim różne tematy się podejmuje, a właściwie, o których 
już wszyscy wiedzą a na samym końcu dowiaduje się oficjalnie Rada. 
Wypowiedziała się również na temat lobbowania szkół. Zapytała również o uchwałę 
dot. Stypendiów dla twórców, czy jest to nowum w gminie? Jaka kwota wchodzi w 
grę? Jeżeli funkcjonowało coś takiego w ubiegłych latach, to, jakie grono osób 
skorzystało z takie stypendium dla twórców? 
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Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odniósł się do tego i powiedział, że 
to nie jest chęć mody, ale zdrowego rozsądku. 

Sołtys sołectwa Tarnów Piotr Rogowski, zapytał się odnośnie łącznika… (zapis 
nieczytelny) 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że był poruszony ten 
temat, ale odpowiedzi Generalnej Dyrekcji nie ma. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, odniósł się do wniosku Radnej 
Danuty Tkaczonek, jest taka możliwość aby obradowały dwie komisje, natomiast 
posiedzenia komisji zwołują przewodniczący. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 „Stare Miasto” Marian Patela, powiedział, że 
jego zdaniem jednostki pomocnicze powinny mieć tablicę ogłoszeń. 

 
Ad. pkt. 12 Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął obrady. 

 

Protokołowała 

Monika Gwóźdź 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 
       (-) Andrzej Dominik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


