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BRM.0002.29.2012 
Protokół nr XXIX/2012 
z sesji Rady Miejskiej 

w Ząbkowicach Śląskich 
odbytej w dniu 8 maja 2012 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

Godzina rozpoczęcia: 15:00 

Godzina zakończenia: 16:30 

W sesji udział wzięli:  

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

Nieobecni usprawiedliwieni Radni: 

2. Zdzisław Burnat 
3. Górowski Jacek 
4. Dorota Krusze 
5. Marek Ciapka 

Ponadto uczestniczyli: 

6. Marcin Orzeszek    Burmistrz Ząbkowic Śląskich 

7. Ewa Figzał     Zastępca Burmistrza 

8. Piotr Miernik    Zastępca Burmistrza 

9. Bożena Kurczyna    Skarbnik Gminy 

10. Kamila Rutkowska- Krehut  Radca Prawny 

 

11. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy 

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

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

14. 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  XXIX Sesję 
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy 
w niej 17 radnych, co stanowi odpowiednie quorum, przy którym rada może 
obradować i podejmować prawomocne decyzje.  
 
Następnie przedstawił porządek obrad. 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w 

Zwróconej 
b) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 

Przedszkolnymi przy ulicy. Piastowskiej 1 w Ząbkowicach Śląskich 
c)  w sprawie przekształcenia Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Stolcu 
3. Zakończenie obrad. 
 
Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: chciałbym prosić Wysoką Radę, 
aby do porządku dzisiejszych obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawię 
wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok. Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za wprowadzeniem do porządku dzisiejszych obrad projektu uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012, proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Stwierdzam, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał czy ktoś chce coś 
wnieść do porządku obrad? 
 
Radny Franciszek Gawęda: w sprawie formalnej Panie Przewodniczący, Panie 
Burmistrzu chciałbym podziękować, że uwzględnił Pan mój wniosek z przed 
tygodnia i na dzisiejszym posiedzeniu i sesji Rady Miejskiej jest Pani Radczyni 
Prawna Pani Kamila Rutkowska- Krehut i w związku z powyższym, że jest to 
sprawa formalna chciałbym zadać Pani oficjalne pytanie, to samo, które zadałem w 
formie pisemnej czy w tej chwili, w kontekście wyroku sprzed 2 tygodni, 
prawomocne są sesje Rady Miejskiej i czy prawomocnie zostały zwołane? 
 
Radca Prawny Kamila Rutkowska- Krehut: Szanowni Państwo, Panie Radny, Status 
prawny Radnego Andrzeja Dominika się nie zmienił, tutaj w tej kwestii mogę 
zacytować orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
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Radny Franciszek Gawęda: ja bardzo przepraszam Panie Przewodniczący, ale 
cytowanie jest bezzasadne, ponieważ, jeżeli zaczniemy się cytować to będzie sesja 
trwała tylko i wyłącznie od tego, także dziękuje bardzo za cytaty, proszę w tym 
momencie odpowiadać tylko i wyłącznie na pytania 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Panie Radny w tym momencie 
ma głos Pani Mecenas i odpowiada na zadane Pana pytanie. Pan też nieraz cytuje 
wyroki sądów. 
 
Radny Franciszek Gawęda: Panie Przewodniczący Pan nieformalnie podejmuje 
działania związane z powołaniem sesji Rady jest to niewątpliwie szkoda dla miasta i 
szkoda dla całej Rady Miejskiej, to jest niezgodne Proszę Państwa z prawem, o czym 
Pani doskonale wie. Dlatego też bardzo Panią Proszę o niecytowanie, bo to jest 
bezsensu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Panie Radny ja nie udzieliłem 
Panu głosu i proszę nie przerywać Pani Mecenas. 
 
Radca Prawny Kamila Rutkowska- Krehut: zgodnie z orzeczeniem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego do momentu, gdy nie zostanie podjęta uchwała 
stwierdzająca wygaśnięcie mandatu Radnego, mandat ten w dalszym ciągu istnieje. 
Czyli pierwszą rzeczą żeby stwierdzić wygaśnięcie mandatu, tu już nie cytuje, tu jest 
już moja wiedza, muszą istnieć przesłanki materialno prawne do stwierdzenia tego 
wygaśnięcia, czyli musi być w tym przypadku jak tutaj Pan Radny sugeruje, że jest to 
zakaz łączenia stanowiska Radnego z prowadzeniem działalności z 
wykorzystywaniem mienia komunalnego. W świetle tego wyroku, który został 
wydany w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, ta przesłanka nie została spełniona, 
ponieważ została stwierdzona tylko nieważność aneksu natomiast nie oznacza to, że 
dalej obowiązuje umowa, w której stroną jest Pan Andrzej Dominik. Ja mogę nawet 
zacytować tutaj, bo Pan nie jest w posiadaniu pisemnego uzasadnienia wyroku, ja 
jestem, na razie mam tylko uzasadnienie pisemne z Sądu Rejonowego w 
Ząbkowicach Śląskich, ale zostało ono zaakceptowane przez Sąd Okręgowy w 
Świdnicy i tu jest, cytuje: „ skoro Radny Rady Gminy Ząbkowice Śląskie, nie 
zrezygnował z mandatu Radnego, ale w terminie określonym w art. 24 lit. f ust. 1 
ustawie o Samorządzie Gminnym wystosował do Gminy pismo, z którego wynika, 
że rezygnuje on z dzierżawy gruntów Gminnych to tym samym uznać należało, że 
umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 1997 roku została rozwiązana w tej sytuacji 
obowiązkiem Gminy Ząbkowice Śląskie było przeprowadzenie stosownego 
postępowania przetargowego i między innymi, dlatego zostało stwierdzone 
nieważność tego aneksu, ponieważ Gmina nie zachowała procedury a aneks zawarła 
z odejściem prawa między innymi tego artykułu. Cytuje też pozew prokuratora, 
który też stwierdził, że umowa pomiędzy Panem Andrzejem Dominikiem a Gminą 
została rozwiązana w dniu 20 lutego w 2007 roku poprzedniej kadencji. Nie można 
stosować obecnej kadencji stanów faktycznych, które miały miejsce w poprzedniej 
kadencji. Mając na uwadze to stanowisko, które Panu wyrażę również w formie 
pisemnej, nie ma podstaw prawnych do stwierdzenia, że mandat Panu Radnego 
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Andrzejowi Dominikowi wygasł a dlatego też wszelkie sesje i uchwały o ile 
Wojewoda nie stwierdzi ich nieważności są podjęte zgodnie z prawem. 
 
Radny Franciszek Gawęda: Proszę Panią zgodnie z uzasadnieniem Sądu, na którym 
brała Pani udział w jednej i drugiej instancji, wyraźnie i doskonale Pani wie, że do 
21/ 22 lutego bieżącego roku, Pan Andrzej Dominik jest prawowitym i 
prawomocnym dzierżawcą gruntów Gminnych. 
 
Radca Prawny Kamila Rutkowska- Krehut: Panie Radny ja byłam na uzasadnieniu 
wyroku, Pana tam nie było, nie widziałam Pana. Wiem dobrze, co sąd mówił i znam 
uzasadnienie też pisemne od Sądu I Instancji a na Sąd II Instancji jeszcze czekam. 
Zapewniam Pana, że nie padło tam ani jedno słowo, które Pan mówi, że nadal stroną 
umowy jest Pan Andrzej Dominik.  
 
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał: 
 
a) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi 

w Zwróconej. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: dziękuje, przechodzimy do 
realizacji porządku obrad, bardzo proszę Panią Inspektor Annę Marcinków o 
zaprezentowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Przedszkolnymi w Zwróconej. 
 
Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Anna Marcinków: przeczytała 
powyższy projekt uchwały. Projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: proszę o opinię Komisję 
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy o zaopiniowanie powyższego 
projektu. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji Gminy Janusz Labok: Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 
Gminy, pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: otwieram dyskusje na 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda: Bardzo bym prosił Pana Przewodniczącego Komisji 
Oświaty o szczegółowe podawanie danych, bo nie zaaprobowała przy jednym głosie 
przeciwnym. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji Gminy Janusz Labok: 4 głosy były za i 1 był przeciwny 
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Radna Danuta Tkaczonek: Uważam, że w przypadku tej uchwały jak i 2 kolejnych 
nad którymi będziemy głosować, mamy do czynienia z myśleniem bardzo 
schematycznym i jednowymiarowym, mówi o tym chociażby informacja zawarta w 
dokumencie dotyczącym proponowanych zmian w organizacji pracy placówek 
oświatowych w Gminie Ząbkowice Śląskie, gdzie czytamy, mocne strony tej 
reorganizacji to-  zostaną obniżone koszty macierzystych placówek oświatowych, 
przy których funkcjonują powyższe oddziały przedszkolne, słabe strony- 
niezadowolenie społeczności wiejskiej z decyzji gminy Ząbkowice Śląskie w podpisie 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał. Współczesne myślenie powinno skupiać się nie 
tylko na liczeniu kosztów utrzymania wyrażanych w pieniądzach ale również na 
innych wartościach które niesie za sobą cywilizacja i uważam że prowadzenie 
małego przedszkola może być opłacalne jeżeli oprócz wychowania i kształcenia 
dzieci rozbuduje się te jednostki do szerszego funkcjonowania w obszarze oświaty, 
kultury i integracji danej społeczności, które w tej chwili rzekomo bardzo zawadzają 
budżetowi gminy, no po prostu nie są takimi dużymi pieniędzmi chociażby w skali 
dla porównania poprzedni wydatek który żeśmy zaaprobowali na 2 patelnie około 
70 tysięcy złotych a wydaje mi się że kształcenie i edukacja dzieci jest o wiele 
ważniejszym zadaniem gminy. 
 
Przewodniczący Rady Sołeckiej Brodziszowa Stanisław Płachytka: dziwie się 
Komisji Oświaty a szczególnie byłym i teraźniejszym nauczycielom, którzy zawsze 
twierdzili, że dobro dziecka jest najważniejsze. Dziwie się Panu Tkaczyńskiemu, 
Panu Labokowi, Pani Wiceburmistrz Ewie Figzał , którzy byli nauczycielami i znają 
pracę z dziećmi i podejmują takie decyzje.  
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał: Panie Przewodniczący, 
Szacowna Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Zebrani. Rozumiem każdy głos 
krytyczny w stosunku do tych 3 uchwał niewdzięcznych, na które dzisiaj będziemy 
głosować, nie mniej jednak oświadczam Państwu, że nie jest to niefrasobliwość 
żadnej z osób, które, dzisiaj nad tą uchwałą się pochylają Dwa zdania wyjaśnienia na 
pewno należy się i z mojej strony, dlatego, że dopowiadam za oświatę i muszę tutaj 
Państwu po raz kolejny stwierdzić, że oświata w tej formie, w tej strukturze 
organizacyjnej, jest niedoinwestowana i wymaga doinwestowania i to poważnego, w 
związku z tym są te 3 uchwały, które są jakby wejściem do procesu restrukturyzacji 
naszej oświaty. Sprawuję nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych na 
oświatę i z faktami się nie dyskutuje, my możemy mówić o emocjach o tym, że jest 
nam przykro, bo mi też jest przykro tak samo jak jest przykro Panu Burmistrzowi i 
Radnym, którzy muszą się pochylać nad tą uchwałą dzisiaj, ale są pewne fakty, które 
są faktami bezdyskusyjnymi. Chcę Państwu powiedzieć i poinformować, że w tym 
roku budżetowym w 2012 roku, już do budżetu oświaty dołożyliśmy 1 milion 259 
tysięcy 347 złoty, 70groszy w tym 809 tysięcy 208 zł to jednorazowy dodatek 
uzupełniający, jeżeli analizujemy obecnie arkusze organizacyjne i analizujemy 
wnioski dyrektorów do budżetów, które były składane na 2012 rok ta różnica w 
przyznanych środkach sięga kwoty 1 miliona 951 tysięcy 810 złoty i 98groszy, 
gdybyśmy Szanowni Państwo chcieli tą strukturę, która jest opłacić i nie dokonywać 
żadnych zmian, bo możemy to zrobić, trzeba ze środków bieżących dołożyć 2 
miliony 761 tysięcy 19 złoty, 51 groszy plus jeszcze 2% składki rentowej, która jest po 
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stronie pracodawcy, dlatego też Szanowni Państwo musimy pochylić się nad 
finansami oświaty i zastanowić się nad dalszym funkcjonowaniem naszych 
placówek oświatowych a jest ich 13. Tak jak powiedziałam, chcemy 
zrestrukturyzować tą oświatę dla dobra wszystkich mieszkańców naszej Gminy stąd 
takie propozycje. 
 
Radna Danuta Tkaczonek:, co do jednego jesteśmy wszyscy zgodni Pani 
Wiceburmistrz, że oświata na pewno wymaga reorganizacji tyle, że bynajmniej ja 
stoję na stanowisku, że oświata wymaga reorganizacji kompleksowej a nie takiego 
wstępu i preludium jak można by to nazwać artystycznie zaczynającego się od 
likwidacji małych przedszkoli na terenie wiejskim, bo tak naprawdę, jeśli to, jeżeli to 
tylko możliwe to każda wioska powinna mieć takie przedszkole, taki ośrodek, który 
będzie tętnił życiem społecznym i jeżeli Pani nie dostrzega walorów, jakie niesie za 
sobą taka działalność to trudno. Jeszcze raz mówię, nie da się wszystkiego przełożyć 
na ocenę pod względem finansowym, są inne aspekty a do tego wszystkiego nie ma 
jeszcze koncepcji stabilizacji finansowej oświaty z tego, co słyszę, zresztą z informacji 
Pani Skarbnik na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu wczorajszym również 
wynikało, że faktycznie te finanse, które dotyczą oświaty wciąż balansują, wciąż po 
prostu są wielkim znakiem zapytania i dlatego bardzo duży budzi mój niepokój takie 
działanie doraźne na oślep, że tu troszeczkę utniemy, tam utniemy a tak naprawdę 
wciąż wszystko pod taką skorupa kipi i dlatego jestem przeciwna uchwalaniu takich 
spraw, które są tylko na daną chwilę nawet na sekundę ważne, bo za chwile się 
okaże, że są potrzebne głębsze jeszcze reorganizacje oświaty a takiej koncepcji 
bynajmniej do dzisiaj nie usłyszałam. 
 
Radny Franciszek Gawęda: Panie Burmistrzu swoje słowa skieruje akurat do Pana, 
sprowokowała mnie wypowiedź Pani Ewy Figzał Zastępcy Pana, dotycząca dodatku 
motywacyjnego wobec tego mam pewną propozycje, nad którą powinien się Pan 
pochylić, za nim powiem klu tej propozycji, troszeczkę cofnijmy się wstecz. Został 
przeprowadzony audyt dotyczący między innymi tego dodatku jednorazowego, 
audyt został przeprowadzony i podwziołem decyzje, aby ten audyt otrzymać, po 
jakimś tam czasie otrzymałem ten audyt, ponieważ z pisma audytowego wynikało, 
że moja wiedza jest odmienna od tego pisma, zwróciłem się do wszystkich placówek 
oświatowych, 12 dokładnie aby ustosunkowali się do tego oświadczenia 
audytowego. Większość dyrektorów, zresztą Pan te pisma ma, bo Pani Ewa Figzał 
zażyczyła sobie, że zanim one do mnie dotrą muszą najpierw znaleźć się u niej, w 
związku z powyższym ja tych pism nie będę Panu przekładał. To jest dokonała 
lektura na to jak możemy kilkaset tysięcy złotych odzyskać, a mianowicie tutaj sedno 
sprawy, z audytu tego wynika, z czym większość dyrektorów, podkreślam 
większość się zgodziła, że dodatki te, które opłaciliśmy w kwocie ponad 800 tysięcy 
złotych wynikają z ich nieumiejętnego wypłacania pieniędzy nauczycielom, tak 
krótko mówiąc, bo to jest skomplikowany temat i większość dyrektorów szkół 
przyznała „tak” oni się zgadzają z tym audytem. Pytanie moje jest następujące: Jaki 
ma Pan zamiar wyciągnąć konsekwencje w stosunku do tych dyrektorów, ponieważ 
to dzięki nim Gmina poniosła wydatek rzędu ponad 800 tysięcy złotych i jakie 
poniosą konsekwencje służbowe, czy tez również poniosą konsekwencje finansowe z 
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tego powodu, że w tej chwili jest tak jak Pani Burmistrz powiedziała. Wszystkie 
dokumentacje ma Pan albo u siebie albo też w gabinecie Pani Zastępcy Burmistrza, 
dlatego myślę, że tutaj mamy duże pieniądze schowane. Bo jeżeli tak dalej pójdzie, 
jeżeli dyrektorzy również działają w ten sposób jak zgodzili się z audytem 
tegorocznym to w przyszłym roku gwarantuje Panu, że to nie będzie 800 tysięcy, ale 
co najmniej zwielokrotniona kwota. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: zamykam dyskusje i poddaję 
Wysokiej Radzie projekt uchwały pod głosowanie w sprawie Przekształcenia Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Zwróconej. Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 
 
Głosowanie: 13 głosów za, 4 głosy przeciw, 0 wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: stwierdzam, że Wysoka Rada 
przyjęła zaprezentowany projekt uchwały w sprawie Przekształcenia Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Zwróconej.  
 
 
b) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 

Przedszkolnymi przy ulicy. Piastowskiej 1 w Ząbkowicach Śląskich 
 

 
Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Anna Marcinków: przeczytała 
powyższy projekt uchwały. Projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: proszę o opinię Komisję 
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy o zaopiniowanie powyższego 
projektu. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji Gminy Janusz Labok: Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 
Gminy, pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: otwieram dyskusje na 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
 Radny Antoni Dulęba: Panie Burmistrzu, Państwo Radni, Szanowni Państwo. 
Uważam, że taka reforma oświaty, jaka w tej chwili została nam przedłożona to jest 
dno, to jest największe dno, jakie można było zrobić za rok pracy Pani Burmistrz na 
tym stanowisku, bo więcej nic nie zrobiła za wyjątkiem wzięcia no nie mniejszej 
kwoty jak kosztuje utrzymanie przedszkola i radość tych dzieci. Wracając do sedna, 
nie zostało Państwu w ogóle przybliżone stanowisko wsi a było ono podjęte na 
zebraniu, na którym uczestniczył Pan Burmistrz, Pan Przewodniczący, Pani 
Wiceburmistrz i mieszkańcy. To jest sprawa bardzo ważna, chciałbym abyście 
Państwo, chociaż przed decyzją, którą już podjęliście, abyście byli zapoznani ze 
stanowiskiem. Następnie odczytał 2 pisma rodziców dzieci z Olbrachcic skierowane 
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do Burmistrza, pisma stanowią załącznik nr 6 i nr 7 do protokołu.  Nie wiem czy 
Państwu na Komisji Oświaty mówiono o tym czy nie, sprawa kolejna, pod tym się 
podpisał Pan Burmistrz, który gwarantuje, że nie zamknie przedszkola, będzie 
sprawował jak tylko zostanie wybrany to jest jego wyborcza ulotka i tak samo w 
gezetce, ale nie będę się wypowiadał, ponieważ Państwo wszystko wiedzą, a że 
musza głosować za likwidacją to i tak swoje zrobią. Wracając jeszcze do tego tematu 
rodzice wczoraj spotkali się z Panem Burmistrzem przedstawiali fakty, to nie jest 
miasto proszę Państwa, że się idzie chodnikiem i się dziecko zaprowadzi, to jest 4 
kilometry od końca wioski do Ząbkowic do najbliższego przedszkola, przez śnieg, 
błoto i tak dalej. Jak ktoś jechał sobie ulica robotnicza tym odcinkiem czy w ogóle 
przez wioskę w okresie zimowym to jest tego świadom a jak ni eto niech jeszcze 
zobaczy nawet po sesji jak to wygląda. Sprawa dowozu dzieci nie wchodzi w 
rachubę. Już powiedziałem kiedyś, że dzieci 3 letnie nikt nie wsadzi do autobusu 
żeby nie ryczały, nie płakały za tą matką, bo one muszą za kimś tęsknić i te dzieci są 
właśnie najbardziej pokrzywdzone. Co innego dzieci już ze szkół likwidowanych 7 i 
w górę, to już są rozsądniejsze inaczej to przeżywają i potrafią się uspokoić i w 
jakimś stopniu po pewnym czasie przyzwyczają się do tego a takie maluchy na 
pewno nie. Robienie takiej krzywdy tym dzieciaczkom i jeszcze wbrew 
rozporządzeniu Pana Burmistrza, który mówi, że jak jest 12 dzieci to przedszkole 
będzie, czy klasa organizowana, jako w którejś szkole no jest chyba dużym błędem i 
uważam, że Państwo nie powinni tu głosować na klucz a Pan Burmistrz powinien 
dać wszystkim wolny wybór a nie jak to brzydko kiedyś mówiono „jestem Radny 
bezradny, bo mi tak każą to tak zrobię” ja uważam, że Państwo powinni tutaj być w 
jakimś stopniu rozsądkiem tym bardziej, że było popełnionych bardzo dużo błędów 
przy tych uchwałach, np. likwidowano niby przedszkole a zlikwidowano plebanię w 
Olbrachcicach, bo pod numerem 106 mieści się plebania, nie wiem czy ksiądz 
prowadził tam jakieś ciche przedszkole czy nie. Również w uzasadnieniu kuratorium 
jest napisane, że jest to numer, 106 ale już zostało zmienione, bo zgłosiłem Panu 
Burmistrzowi. Proszę Państwa, tu Pan Tkaczyński wtedy mówił, że ja nie umiem 
rozumować pisma, które było uchwałą Rady, ja umiem rozumieć wszystko. A 
jeszcze lepiej to 23 zrobiła Pani Figzał dając do rodziców informację, że się 
przekształca Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi przy ulicy 
Piastowskiej 1 w Ząbkowicach Śląskich poprzez likwidację Oddziału Przedszkolnego 
funkcjonującego w Olbrachcicach a podporządkowanemu organizacyjnie Szkole 
Podstawowej nr 2. Czyli już wtedy była likwidacja 23, jestem w posiadaniu pisma 
podpisanego przez Burmistrza ale wiadomo kto przygotował, żeby Państwo w ten 
sposób nie potrafili się troszeczkę wdrążyć, to się mówi, że jest reforma oświaty, 
przecież te 800 tysięcy złotych to zostało wydane świadomie już we wrześniu, Pani 
Pater wiedziała z Panią Burmistrz że taka kwota będzie do wydania bo wcześniej 
zostały zabrane dodatki motywacyjne nauczycielom i tak dalej. To nie jest 
reorganizacja to jest tylko niszczenie tego, co zostało kiedyś na początku solidarności 
zrobione, a dzisiaj nie ma się nic do powiedzenia, 180 ludzi? Co to jest 180 ludzi, są 
niczym, bo tu są wybrani, ludzie zaufani, Radni. Dziękuje. 
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Radny Franciszek Gawęda: Proszę Państwa ja myślę, że głos Radnego Antoniego 
Dulęby powinien być wypowiedziany troszeczkę wcześniej, przed dyskusją o tych 
trzech uchwałach albo na początku jak rozmawialiśmy o Brodziszowie, bo gdyby 
spojrzeć to Proszę Państwa to 99% słów, które powiedział Pan Antoni Dulęba 
dotyczy również pozostałych przedszkoli, dlatego też chciałbym, aby Pan Antoni 
wyraził swoją chęć abyśmy te słowa odnieśli również do pozostałych 2 przedszkoli, 
bo są one w identycznej sytuacji, identycznie zostanie zburzona baza w większości 
stworzona przez tych ludzi, którzy tam mieszkają, Panie Antoni mam nadzieję, że 
przyjmie Pan moją prośbę, jako przyjętą. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński: Szanowni Państwo, są to trudne decyzje i nie tak jak 
powiedział przed chwila Radny Pan Dulęba, że my głosujemy, bo tak nam każą. Nikt 
nam nie każe tylko proszę o spojrzenie na oświatę w sposób globalny, od czegoś 
trzeba zacząć. Trzeba wykonać 1, 2,3 krok. Proszę Państwa sprawy finansowe są 
bardzo ważne i dlatego jeżeli nie wykonamy tych pierwszych kroków to ni 
wykonamy następnych. Proszę Państwa proszę o zainteresowanie się podobną 
sytuacją w Gminie Dzierżoniów, Bielawa, Stoszowice gdzie ja akurat mam 
znajomych i rozmawiałem na ten temat jak wygląda u nich podobna sytuacja. To 
powinno być zrobione dużo wcześniej a nie dzisiaj, to są dni zmarnowane, 
naprawdę, przecież można zaopiekować się tymi dziećmi w inny sposób, dlaczego 
skoro jest tylu odważnych i tylu chętnie zabiera głos, dlaczego nie stworzycie na 
terenie swojego Sołectwa, swojej wsi, stowarzyszenia, które wzięłoby w ręce 
prowadzenia przedszkola i na to również znajdą się środki z gminy. O tym nikt nie 
powie, ale tylko i wyłącznie przeciwko. Proszę Państwa Pan Dulęba przed chwilą 
powiedział, że przecież te małe dzieciaczki „ryczą” jak się je odbiera od matki, 
Proszę Państwa one płaczą, bo te małe dzieci, które są w tej chwili na liście w 
Olbrachcicach to są dzieci, które nie mają nawet 3 lat i zgodnie z prawem te małe 
dzieci nie mogą być w przedszkolu. Dlaczego wobec tego na siłę chce się tworzyć 
rzeczy, które nie powinny być? A to są fakty, dlatego Proszę Państwa chcąc ratować 
globalnie oświatę w naszej gminie musimy wykonać te kroki, czy chcemy czy nie 
chcemy to są pierwsze kroki powtarzam, bo trzeba ratować oświatę. A to, co 
powiedział Pan Dulęba, że w tym przedszkolu kupiono sprzęt RTV, zabawki i tak 
dalej, Panie Radny Pan doskonale wie, że nauczyciele w szkołach wykonują remonty 
nie od dziś, nie od dziś kupują sprzęt, walczą o to żeby dzieci były, a dlaczego tak się 
dzieje? Bo nie mamy pieniędzy, z pustego i Salomon nie naleje. Dziękuje. 
  
Radna Danuta Tkaczonek: w mojej ocenie, cyfry nie kłamią budżet miasta jest 
bardzo duży tak samo jak po stronie przychodów i tak samo jak i po stronie 
wydatków. Pieniędzy podatków jest mnóstwo problem tkwi w tym jak te pieniądze 
są dystrybuowane, jakie są priorytety dla Gminy i jaką wizje dla życia naszej Gminy 
mają władze samorządowe. W mojej ocenie zaczynanie reorganizacji oświaty w 
ciemno od małych jednostek, jakim są przedszkola na wsiach jest krzywdzące i 
niepotrzebnie powoduje niesnaski. Jest to nieprzemyślana, jednokierunkowa jakaś 
reforma, która po prostu wykazuje, że nie ma kreatywności, nie ma myślenia na 
poziomie XXI wieku w ogóle w sprawach żywotnych miasta i gminy Ząbkowice 
Śląskie. 
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Radny Antoni Dulęba: Panie Tkaczyński, ja wszystko rozumiem, ale jak idę na taką 
sesję to się lubię przygotować i również popatrzyłem w rozporządzenie w ustawę 
sejmową, jaki jest wiek dzieci. 2,5 roku, dziecko może iść do przedszkola pod 
warunkiem, że jest w miarę samodzielne, ale już od 2 lat dziecko może iść do 
przedszkola. Pan zna stare przepisy, które mówiły, że od 3 lat a nasz sejm akurat 
rządzony przez Platformę wprowadzić chce w tym roku jeszcze dopłatę do 
przedszkoli w budżecie 2012/2013 żeby było lżej Samorządom Gminnym i do 
Samorządów Gminnych należy utrzymywanie tych jednostek a nie do rodziców, a 
rodzice to robią tylko od siebie żeby te dzieci troszeczkę więcej miały, bo tak jak 
budżet szkoły nr 2 nie stać go na kupienie telewizora, wieży czy czegoś to rodzice 
wysupłają po 100 złotych, zrobią jakąś zabawę żeby kupić w jednym roku coś w 
drugim coś i to jest dobra chęć rodziców żeby te dzieci mogły się rozwijać. Tutaj jest 
to przygotowane przez Panią Wiceburmistrz do bicia Platformy, bo ludzie, 
społeczeństwo inaczej to widzi, że Burmistrz nie reaguje. Pani Burmistrz 
przygotowała to, ale to jest zarzynanie Platformy związku, jako partii, która 
likwiduje jednostki. Jak Pan mówi o tym cudownym uzdrowieniu żeby organizować 
przedszkola własne, niech Pan pójdzie na osiedle XX-lecia i tym 120 matkom powie, 
że będą chodzić dzieci 3 razy w tygodniu po 5 godzin zobaczymy czy Pan w ogóle w 
Ząbkowicach się gdzieś zatrzyma, bo uważam, że na pewno nie, bo sobie na to nie 
pozwolą a że to jest społeczność wiejska, stosunkowo mała to się robi tak jak za 
komuny robiono. Najpierw wyciąć związki zawodowe żeby były małe a później 
dopiero próbowało się coś zrobić. Dziękuje 
 
Radna Jolanta Mitręga: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni 
Państwo, Szanownie Panie Radny proszę tutaj nie obciążać winą Panią 
Wiceburmistrz za zaistniałą sytuację. Ja chciałam tylko przypomnieć Panu czy Pan 
pamięta projekt budżetu 2010 roku, jaki nam zostawił tutaj poprzednik obecnego 
Burmistrza Pana Orzeszka? Czy Pan pamiętał jak ten projekt budżetu wyglądał? 
Wszystkie przedszkola miały nie istnieć od połowy roku i uważam, że to, co w tej 
chwili zrobiła Pani Wiceburmistrz to było naprawdę gigantyczną, wielką pracą i że 
w ogóle te przedszkola funkcjonują do dzisiaj, uważam, że to jest mistrzostwo świata 
tak kolokwialnie mówiąc a o tych niepublicznych formach wychowania 
przedszkolnego, radziłabym się jednak zapoznać z tymi formami. Jeżeli jest tak 
aktywna wieś to naprawdę ma bardzo dużo możliwości i również Gmina 
partycypuje w kosztach, także proszę tutaj nie obciążać winą Panią Wiceburmistrz, 
poza tym Ząbkowice Śląskie nie są jedyna Gminą w Polsce, która boryka się z takimi 
problemami. Takich Gmin jak Ząbkowice Śląskie jest kilkaset i to nie jest wina ani 
obecnego tutaj Burmistrza ani Wiceburmistrz ani wszystkich, jest to po prostu wina 
systemu i niestety my musimy stąpać twardo po ziemi i ratować to, co możemy 
jeszcze uratować, żeby nie zamykać szkół. Dziękuje bardzo. 
 
Radny Franciszek Gawęda: Proszę Państwa ja tu zaczynam czegoś nie rozumieć. 
Przypominam sobie sesję, kiedy rozmawialiśmy na temat wody, wówczas chyba 
stanął Pan Przewodniczący Osiedla Stare Miasto Marian Patela i podawał dla 
przykładu inne miejscowości. Podawał Polanice, kłodzko i tak dalej, wówczas zaczął 
być „zahukiwany” i przywołany do porządku słowami mniej więcej, chyba to 
powiedział Pan Tkaczyński, że jest to populizm. Dzisiaj Pan Tkaczyński i Pani 



11 

 

Jolanta Mitręga odwołują się jak jest w Kłodzku, jak jest w innych miastach, jak jest w 
Dzierżoniowie i jakoś nikt nie mówi, że jest to populizm, a dla mnie jest to czystej 
wody populizm, bomy nie żyjemy w Kłodzku, w Dzierżoniowie.  Słusznie Pan 
Tkaczyński kiedyś powiedział, tylko patrzmy na nas, na nasze dzieci, na nasze 
rodziny, na nasz rozwój, bo już kiedyś mówiłem na tej sali również, takie dzieje 
Polski, jakie młodzieży wychowanie. Dziękuje 
 
Radny Antoni Dulęba: wydaje mi się, że tutaj jak mówimy o pieniądzach to tych 
pieniążków by nie brakowało, nawet w tej Gminie naszej, którą uważają za biedną. 
Nie jest to Gmina biedna. Proszę Państwa 4 lata temu było 4 strażników miejskich, 
dzisiaj było 7, słyszałem, że jedna Pani odeszła do Policji to zostaje 6. To jest etat w 
granicach 60 paru tysięcy złotych, czy się musi powoływać 7 osobę? Czy my musimy 
akurat się kogoś tutaj bać żeby było tylu strażników? Na przejście dla pieszych to w 
innych miejscowościach chodzą Panie bezrobotne za 800 czy 100 złotych i mają 
mundur, mają plakietkę i te dzieci przeprowadzają do tej pory. W Gminie zostało to 
zaniechane, bo musi być strażnik miejski żeby było ich rano, 5 bo jest 5 przejść dla 
dzieci. Tak samo można te pieniądze znaleźć w innych rzeczach tego budżetu 
Gminnego, czy to po stronie sporty, czy tej wielkiej kultury, która jak to mówią jedni 
jest mało dotowana, drudzy dużo jak Dom Kultury. Uważam, że to żaden problem, 
to tylko chęci a nie chęć zniszczenia tego, co już jest. Dziękuje 
 
Radny Bogdan Tkaczyński: Szanowni Państwo tu nie chodzi o populizm, akurat 
jestem ostatnim człowiekiem który by walczył o populizm popularność, mówię do 
Pana Gawędy, ja w szkole przepracowałem 36 lat z młodzieżą i proszę mi wierzyć że 
moje serce krwawi ale skoro trzeba wybrać między jedną sprawą a drugą, żeby 
ratować oświatę bo Proszę Państwa przyjrzyjcie się budżetowi na oświatę wydajemy 
prawie ½  budżetu, ponad 25 milionów na 62 miliony. Proszę Państwa dzisiaj 
wszyscy naraz są mądrzy, dlaczego tylu strażników jest, dlaczego nie zabrano 
pieniędzy stąd czy stamtąd. Przecież niedawno uchwalaliśmy budżet i pracowaliśmy 
nad tym budżetem bardzo długo i dlaczego nie było tych głosów przedtem, dlaczego 
nikt nie mówił, że jest za dużo strażników, że za dużo pieniędzy idzie na sport, na 
kulturę a tylko trzeba ratować przedszkola, dzisiaj to jest ładnie o tym mówić a 
przedtem się zapomniało i podniosło się rękę za uchwaleniem tego budżetu. Proszę 
Państwa nie róbmy nic, ale na następną sesje będą za chwilę głosy: tu chodnik jest 
popsuty, tu nie ma oświetlenia, tu drzewa są niewycięte i tak dalej. Moje zdanie jest 
w tej chwili takie, że my musimy to zrobić żeby ratować tą Gminę, bo nasza Gmina 
się starzeje, w naszej Gminie jest coraz więcej ludzi starych, młodzież ucieka, ja 
wychowałem ponad kilka tysięcy absolwentów techników i pracowników 
fizycznych w zasadniczej szkole i gdzie oni są? We Wrocławiu najbliżej, są tez w 
Anglii, w Niemczech i innych miejscowościach. Dlaczego? Dlatego że nie ma miejsc 
pracy, a dlaczego nie ma miejsc pracy? Bo nie ma pieniędzy na to, żeby stworzyć 
podwaliny pod to żeby w Ząbkowicach wybudować czy sprowadzić inwestorów z 
zewnątrz i wówczas, kiedy sprowadzimy tych inwestorów to ludzie Ci przyjadą, 
będziemy mieli dzieci w przedszkolach w każdej wsi, tylko trzeba się ratować, a to, 
co w tej chwili robimy to jest ratunek dla naszej Gminy. Dziękuje 
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Radny Stanisław Susz: Ja chciałbym dołączyć do grona ludzi, którzy mieli coś 
wspólnego z oświatą. 21 lat przepracowałem w oświacie i byłem 5 lat dyrektorem 
szkoły, czyli mam pojęcie o tym. Proszę Państwa tutaj były wypowiedzi bardzo 
emocjonalne, rzeczywiście warto by było się pochylić nad jedną ważną sprawą. 
Mamy iść do przodu, tutaj padły oczywiście argumenty partyjne i tak dalej, że 
rozwalane, że będzie partia ginęła. Partia sobie da radę na pewno jak wszystkie. Tu 
nie chodzi o partię, my jesteśmy na poziomie samorządu i powinniśmy dbać o 
samorząd, ale żeby dbać o ten samorząd przynajmniej z mojego punktu widzenia i z 
mojej perspektywy to my musimy od czasu do czasu nie patrzeć z poziomu 
chodnika tylko wejść od czasu do czasu na drabinę i zobaczyć, czego potrzebujemy 
w dalszej perspektywie. To jest bolesne, ja wiem jak bardzo bolesne, sam mam w tej 
chwili 2 wnuków i życzyłbym każdemu żeby tak rozwijała się jego rodzina również i 
żeby każde dziecko w tej gminie miało zapewnioną opiekę i również edukację i 
proszę mi wierzyć że dołożę wszelkich starań żeby tak to się odbyło. Proszę Państwa 
dzisiaj ogromnie trudne decyzje, dyskutowane wielokrotnie, oczywiście możemy 
powiedzieć, że to jest ułamek tego problemu ale zgodnie z obietnicą i zgodnie z 
programem jaki ma Pan Burmistrz który przedstawia nam perspektywę, dla tej 
gminy, rozwoju, pójścia do przodu, zatrzymania tutaj ludzi młodych. Oczywiście 
powiecie, że likwidacja przedszkola w Olbrachcicach, w Brodziszowie czy w  
Sieroszowie to jest kierunek jak gdyby odwrotny. Tak możemy powiedzieć tylko 
jednocześnie jest to sygnał, przynajmniej dla tych środowisk, że socjalizm się też 
skończył, naprawdę, że nie będziemy utrzymywać bo nas na to nie stać, 5 czy 7 
dzieci. Kiedy wyszło zarządzenie Burmistrza które określa sztywne ramy, oczywiście 
jest brutalne, tylko że od czegoś musimy zacząć, jeżeli wydział edukacji, kultury i 
sportu robił monitoring przez 3 czy 4 miesiące w tych przedszkolach, w tych 
środowiskach i stwierdził, że powinno być 12 dzieci a było 4,5 i że te dzieci 
przychodziły na godziny 2 albo 3. Tak to wyglądało i możemy oczywiście zrzucić to 
na aurę, możemy to zrzucić na zachorowanie dzieci i tak dalej ale systematycznie 
takie materiały myśmy otrzymali i na podstawie takich materiałów i takiej analizy, 
dokładnej, precyzyjnej aż do bólu mamy wyrobiony pogląd. Ja chcę iść do przodu i 
zrobię wszystko żebyśmy poszli do przodu, nie będę patrzył z poziomu ulicy i 
oczywiście jeżeli tylko starczy mi sił i wiedzy to będę wspierał takie działania które 
będą przynajmniej próbowały ratować oświatę. Nie będziemy robić takich ruchów, 
staniemy w miejscu, a jeżeli nie będziemy robić takich ruchów staniemy w miejscu a 
jeżeli staniemy w miejscu w tych czasach to się cofniemy. Dziękuje. 
 
Sołtys wsi Strąkowa Jadwiga Zięba: Proszę Państwa ja jestem sołtysem wsi 
Strąkowa, w której przedszkole zostało zlikwidowane kilkanaście lat temu. Czym 
likwidacja przedszkola na wsi skutkuje? Skutkuje tym, że z przedszkola miejskiego 
korzystają na ogół dzieci,  których rodziców albo stać na to żeby dowozić je swoim 
samochodem do przedszkola i stamtąd odbierać, albo po prostu mieszkają na wsi, 
traktując ją jako sypialnie a pracują w mieście i tutaj w naturalny organizacyjny 
sposób im to pasuje. Jadąc do pracy zabierają dzieci do przedszkola, wracając z pracy 
odbierają je z przedszkola. Dyskusja o likwidacji przedszkoli na wsi jest to dla mnie 
bardzo bolesny problem bo wiele razy podnosiłam tutaj kwestie tego, że czy 
przedszkole czy szkoła czy parafia, plebania są takimi ostatnimi przyczółkami wokół 



13 

 

których jakoś może się społeczność wiejska zorganizować, co nie oznacza, że 
przyłączam się do głosów tych którzy mówią, że przedszkola nie powinny być 
zlikwidowane. Ja uważam, że o tym czy przedszkola powinny być zlikwidowane czy 
nie, powinna zdecydować debata na temat wszystkiego co podlega Pani 
Wiceburmistrz Ewie Figzał a więc, gdybyśmy mieli możliwość zastanowienia się i 
przedyskutowania reformy oświaty jako całości łącznie z kulturą i sportem. Według 
mojej opinii powinny one także być zreformowane. Tam są przeznaczane i są w 
różny sposób spożytkowane pieniądze z budżetu naszej Gminy, obawiałam się i 
manifestowałam to na poprzedniej sesji, że dzisiejsza sesja skupiając się wyłącznie na  
likwidacji 3 małych wiejskich przedszkoli będzie bardzo źle odebrana przez 
społeczność naszej Gminy i wszystkich tutaj zgromadzonych. Gdybyśmy dzisiaj, 
ewentualnie gdybyśmy tę debatę odłożyli powiedzmy, jeżeli tego czas wymaga, 
chociaż od stycznia kiedy było nam to obiecane minęło 3 miesiące i gdybyśmy dziś 
dyskutowali nad oświatą, nad reformą oświaty jako całością, gdyby zostały 
przedstawione oszczędności wynikające nie tylko ze zlikwidowania 3 małych 
wiejskich przedszkoli, ale ze zreformowania również administracji w istniejących 
szkołach, stołówek, całego działu technicznego który pochłania mnóstwo pieniędzy 
w oświacie Proszę Państwa to być może wówczas doszlibyśmy do wniosku wszyscy 
że oszczędzając na tym wszystkim co wymieniłam i na wielu rzeczach których nie 
wymieniłam, reformując również pod względem zatrudnienia i kadry, ośrodek 
zarówno kultury jak i sportu w Ząbkowicach, proponując połączenie różnych tych 
agent pod wspólnym kierownictwem, gdyby nam przedstawiono program 
oszczędności jakie dzięki temu, zyskane będą, to być może tylko te biedne 
przedszkola, a właściwie ludzie dotknięci ich likwidacją nie czuli by się tymi 
jedynymi, osamotnionymi w reformowaniu oświaty ofiarami i takiej dyskusji o 
reformie oświaty oczekiwałam od kilku miesięcy, a właściwie od sesji na której 
trzeba było te pieniądze nieszczęsne wysupłać, przemieszczając z różnych działów 
na tą 14 premie którą trzeba było wypłacić nauczycielom z różnych powodów a takie 
dzisiaj rozdzieranie szat i wygłaszanie różnych chwytających za serce argumentów 
przeciw likwidacji przedszkoli wiejskich. Mnie też to porusza i jest mi żal tych 
jednostek które poszły na odstrzał, chociaż śmiesznie to wygląda, że likwidacja tych 
przedszkoli, ma raptem uratować budżet gminy bo są to naprawdę, nie takie wielkie 
pieniądze ja wiem, że grosz do grosza ale my dzisiaj powinniśmy usłyszeć że za 
miesiąc, najdalej za dwa zostaną nam przedstawione propozycje pozostałych reform, 
dotyczących oświaty, OSIR-u, ZOK-u, gdyby to zostało zrobione za jednym 
zamachem to ta gorzka pigułka w połączeniu z pozostałymi byłaby o wiele 
łatwiejsza do przełknięcia niż robienie dzisiaj tego co jest robione. I takie jest moje 
zdanie i moje oczekiwania są takie, że w najbliższym czasie dowiemy się, jakie będą 
następne kroki, dziś nam to powinno być obiecane. Dziś jeżeli zdecydują Państwo 
podlegają likwidacji przedszkola ale za miesiąc zostanie przedstawiony program jak 
zaoszczędzić w OSIR-ze w ZOK-u i w całej organizacji oświaty na terenie naszej 
Gminy, globalnie, kompleksowo a nie tylko właśnie rzucając na pożarcie tych 
najsłabszych. Dziękuje Bardzo 
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Mieszkaniec Ząbkowic Śląskich Ryszard Barański: Proszę Państwa, zaczynamy od 
zamykania przedszkoli. Panie Burmistrzu , później będziemy zamykać szkoły może, 
bo będziemy musieli budować więzienia. Chciałem pogratulować Panu Dulębie na 
takie bardzo racjonalne, przepraszam „chłopskie” spojrzenie na sprawę, Panie 
Burmistrzu oszukał Pan społeczność, bo ja byłem na sesji gdzie Pan obiecywał 
mieszkańcom wsi że to tylko jest przekształcenie, proszę się nie martwić bo nie 
będziemy likwidować, ja to słyszałem. Gdzie Pana słowa Panie Burmistrzu? Słowo 
honoru? Słowo członka Platformy Obywatelskiej. Ale nie chcę mówić o polityce, chcę 
mówić o tych mieszkańcach właśnie, Panie Burmistrzu których Pan na co dzień 
okłamał i powinna tu być debata, jak słusznie tu Pani Sołtys zauważyła, a tej debaty 
nie ma. Dopiero dzisiaj wrzuciliście tematy które chcecie szybko i po cichu 
rozwiązać. Ja chciałbym Panu Profesorowi powiedzieć króciutko dlaczego ludzie nie 
zgłaszali uwag do budżetu, bo byli spokojni bo Burmistrz im obiecał że nie będzie 
likwidowanych przedszkoli to nie protestowali i nie szukali pieniędzy na te 
przedszkola. Pan mówi, dlaczego uciekają ludzie za granicę? Ja to znam z autopsji. 
Moje dzieci pracują w Wielkiej Brytanii Panie profesorze i mają przedszkola za 
darmo, dlatego tu nie przyjeżdżają. To nie jest tylko kwestia pracy ale opieki 
socjalnej, kwestia polityki prorodzinnej Proszę Pana. Jeśli zaczniemy od likwidacji 
przedszkoli i żłobków to do niczego nie dojdziemy, zaczynamy od najmniejszych i 
najbiedniejszych a powinniśmy wie Pan od czego zacząć? Pieniądze są, leżą, ja Panu 
zaraz wyliczę w trybie szybkim. Pani Kierownik Pater brała 2 pensje jako Kierownik 
tutaj i brała jako dyrektor ZOK-u kilkanaście tysięcy złotych, gdzie Pan był wtedy? 
Czemu Pan nie protestował że podwójnie zarabia, te pieniądze powinny iść na 
przedszkola Proszę Pana. Wyliczać Panu po kolei ? Mogę tak wyliczyć i znajdę tu 
zaraz milion pięćset złotych Proszę Pana. Blacha na Ratuszu została sprzedana za 
marne grosze gdzie jest warta 30 tysięcy złotych. Gdzie Pan był jako Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej? Gdzie jest Pan jako Gospodarz żeby pilnować tych pieniędzy. 
Przewodniczący Rady płacił 2400złotych za dzierżawienie 45 hektarów ziemi,  do tej 
pory czy odzyskaliście te pieniądze które powinien zwrócić, dziennik wyliczył 45 
tysięcy? Nie odzyskaliście tych pieniędzy, a tu chcecie biednym dzieciom zabierać? 
Wstyd Panie Burmistrzu. Czternaścioro dzieci chodzi do Sieroszowa, to mało? I piszę 
się że będą miały lepsze warunki w Stolcu. A może to ze Stolca będą przyjeżdżać do 
Sieroszowa? Zróbcie im lepsze warunki niż mają w Stolcu, a dlaczego w Stolcu mają 
lepiej? Bo tam jest Przewodniczący Rady? Doinwestujcie tych z Sieroszowa. I tak 
można by wyliczać. Po co są Kierownicy administracyjni w szkołach? Dlaczego 
księgowość nie jest jedna dla wszystkich szkół? Tu jest reforma potrzebna i o tym 
mówiliśmy w tamtej kadencji, ja nie wiem dlaczego Pani nagle zmieniła spojrzenie 
na te kwestie ekonomiczne. Pieniądze są tylko trzeba racjonalnie podejść do tego, 
globalnie tak jak słusznie tu Pani powiedziała, bo nie tylko Szkoły i Przedszkola ale 
to jest OSIR, ZOK znowu 100 tysięcy strat. Kto za to odpowie Panie Burmistrzu? 
Nasze pieniądze idą w błoto a tu takie jakieś socjotechniczne, jak to platforma was 
uczyła ściemnianie ludzi. To nie te czasy, serce wam krwawi? To podejmijcie decyzję 
żeby te przedszkola zostały. Dziękuje 
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Radny Antoni Dulęba: ja tutaj się chciałem ustosunkować do moich przedmówców. 
Pani Jola mówiła, że Pan Burmistrz Kotowicz zamykał i Pani Figzał stanęła na 
wysokości zadania. Nie wiem jakiego zadania? Pana Burmistrza Kotowicza, 
społeczeństwo oceniło przy wyborach za to że tak chciał a nie inaczej. A to co Pani 
Burmistrz zrobiła to za przyzwoleniem tej Rady, trzeba było znaleźć pieniądze, bo 
jak nie to wszyscy nauczyciele by w sądzie wygrali i byłoby 2 razy tyle do 
zapłacenia. Dlatego, że nie było wypowiedzeń, nie było tych uchwał w których się 
ładnie mówiło że to jest tylko zamiar. Nic nie było przygotowane i gmina by za 
wszystko zapłaciła i pan Burmistrz Orzeszek był tego świadomy i nie mógł czegoś 
takiego podjąć bo on by odpowiadał za to wszystko, za ten bałagan poprzedniego 
Burmistrza. Wracając do Pana Tkaczyńskiego, mówił Pan jak to społeczeństwo się 
starzeje, tak i będzie się starzało bo jak zlikwidują przedszkola to jeszcze mniej dzieci 
się urodzi, to nie są lata powojenne że się cieszyli wolnością i wszyscy na hura bo 
będziemy mieć dzieci bo mamy wolność. Ta wolność się skończyła, już dla tych 
wszystkich ludzi młodych dlatego, że my tu część Państwa będzie likwidowała te 
przedszkole, już powiedziałem wcześniej że już decyzja została podjęta, pomimo że 
tu niektóre Pani Radne strasznie argumentowały jak tu dzieci stoją na przystankach, 
chociaż w mieście i tak dalej, ale dzisiaj będą głosować za likwidacją bo taki mają 
brykaz. Wracając do tych uchwał budżetowych o których tu mówiliśmy, nie było w 
miesiącu ani w listopadzie ani w grudniu nic mówione że będzie likwidowane 
przedszkole w związku z tym nie szukaliśmy pieniędzy w innych działach budżetu 
Gminnego, bo nie było takiej potrzeby, Pan Burmistrz, ufamy jemu, jakie założenia 
przedstawił, jakie uchwały, takie przegłosowaliśmy bo uważaliśmy że 
przeanalizował to z kierownikami wszystkimi i taka jest potrzeba, a nic w tym czasie 
nie mówił o likwidacji. Jeszcze nie mówił o likwidacji dużo później. Wracając tutaj do 
Pana Przewodniczącego Susza, opowiada bzdury jak to było monitorowane, co było 
monitorowane? Wiadomo było, że w Olbrachcicach jest 10 dzieci od września, bo 
taki stan był, bo matka wyjechała w czerwcu czy w lipcu, jedna do Polanicy o której 
mówiłem, druga dostała pracę w przedszkolu w Stoszowicach i wzięła tam dziecko. 
To wszystko było monitorowane i to żadna nowość, że chodziło 10 bo taka 
frekwencja jak w Olbrachcicach to w żadnym przedszkolu miejskim nie ma. 
Sprawdzałem, nie ma w żadnym. Siedziałem w samochodzie np. na Ziębickiej i 
czekałem jak dzieci wyjdą, tam była frekwencja w granicach od 8 do 10. Jak była 
wielka choroba dzieci bo jest rodzina która ma 2 dzieci i jedno zachorowało i od razu 
ciągnie drugie, to już automatycznie 2 dzieci nie było w przedszkolu. Także tutaj 
będzie jeszcze mniej. Ja już powiedziałem, takie monitorowanie jest wbrew 
rozporządzeniu  Burmistrza, co Państwo robicie, bo Burmistrz wydał 
rozporządzenie, które mówi, że jak jest 12 dzieci i więcej to oddział powinien istnieć. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek: Panie Przewodniczący, Wysoka 
Rado, Szanowni Państwo. Odpowiedzialność Burmistrza, Radnego i każdego 
funkcjonariusza publicznego to nie tylko te miłe momenty ale to też te trudne chwile 
i to odpowiedzialność i stabilność funkcjonowania całej Gminy. Jakoś nie słyszałem 
że przez rok czasu gdzie daliśmy szansę, ktoś mówił, że nie jest respektowane nasze, 
moje zarządzenie. Jakoś wtedy nikt nie mówił, że musi być 12 dzieci bo nie powinien 
istnieć oddział. Rok czasu był monitorowany cały proces oddziałów przedszkolnych. 
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Proszę Państwa ta decyzja nie zapadła tak na pstryknięcie. Rok czasu, wszyscy 
doskonale o tym wiedzieli, od samego początku, że jest prowadzony monitoring i 
wtedy nikt nie mówił tak jak dzisiaj mi się mówi, że są zamykane oddziały 
przedszkolne, gdzie jest więcej niż 12 dzieci. No jeżeli tak byśmy się chcieli trzymać, 
tego zarządzenia to te oddziały nie powinny już istnieć od września tamtego roku.  
Szanowni Państwo, Pan Radny tak pokazywał moje oświadczenie, które jako 
kandydat na Burmistrza zgłosiłem. Tak i to jest prawda, ja to podtrzymuje wszystko, 
bo jest napisane „działania na rzecz powstania żłobków i przedszkoli posłużą 
również temu celowi” w nawiązaniu do wcześniejszych słów „każde dziecko w 
naszej Gminie powinno mieć to miejsce i fachową opiekę i to podtrzymuje. Ja nic tu 
nie skłamałem, że w każdej miejscowości będziemy uważać nowe przedszkola, czy 
nowe żłobki, bo to jest niemożliwe bo nikt odpowiedzialny by tak nie zrobił. Ja tego 
tu nie powiedziałem. Szanowni Państwo, Gmina Ząbkowice dysponuje w tej chwili 
812 miejscami w przedszkolach i to Wysoka Rada wspólnie z urzędem od 1 stycznia 
2012 roku, utworzyła dodatkową grupę żłobkową, 18 miejsc. Dysponujemy 42 
miejscami w żłobkach pierwszy raz w historii. 770 miejsc w przedszkolach. Ja wiem, 
zdaję sobie sprawę i ponoszę również tą odpowiedzialność, za to że dla tych dzieci w 
tych oddziałach przedszkolnych Brodziszów, Sieroszów i Olbrachcice nie będzie 
miejsca. Ja też ponoszę za to odpowiedzialność, ale proszę Państwa nie można 
zarzucić, że w Gminie Ząbkowice Śląskie nie ma miejsc przedszkolnych, że my 
likwidujemy przedszkola. W tej chwili dysponuje niepubliczne przedszkole „Kubuś 
Puchatek” 20 miejscami dodatkowo. Chciałoby się i jestem w pełni przekonany 
Szanowni Państwo, że w miejscowości Strąkowa, byłoby co najmniej 7 dzieci, w 
miejscowości Pawłowice tez by było, mógłbym wymieniać każdą miejscowość. Czy 
Szanowni Sołtysi nie znalazłoby się tyle dzieci do oddziału przedszkolnego? 
Znalazłoby się. Proszę Państwa, nie stać nas na to i odpowiedzialność Burmistrza i 
każdego funkcjonariusza publicznego, niezależnie kto by tutaj stał na moim miejscu 
albo siedział przy tym stole jest tak, że musimy brać i podejmować decyzje na 
przyszłość a nie tylko na dzisiaj i nie tylko populistyczne hasła jak mówią niektórzy.  
Atmosfera dzisiaj jest wystarczająco gorąca, dlatego nie chce w tym momencie tutaj 
odnosić się do wszystkich słów które padły indywidualnie. Tu nie ma nic wspólnego 
Platforma z tym, tu jest przyszłość i rozwój, podejmuje się decyzje takie które dzisiaj 
trzeba. Rok czasu był prowadzony monitoring tych oddziałów przedszkolnych, to 
nie zapadła decyzja nagle z dnia na dzień. Życzyłbym sobie i Radnym abyśmy 
podejmowali tylko dobre decyzje, przecinali wstęgi i byli zadowoleni z naszego 
funkcjonowania, ale są momenty w podejmowaniu decyzji i takie nas będą czekały, 
dotyczące łączenia spółek gminnych, reorganizacji pozostałej części oświaty przy 
zmniejszającej się liczbie dzieci, nie unikniemy tego. To nie dotyczy tylko Ząbkowic 
Śląskich, przy kolejnych decyzjach które będziemy podejmowali na rzecz przyszłości 
Gminy. Szanowni Państwo, Burmistrzowie się zmieniają, Radni się zmieniają i 
Sołtysi, niektórzy są wiecznie ale niektórzy się też zmieniają ale Gmina musi mieć 
kierunek rozwoju ogólnego patrząc, ja wiem że dzisiaj nie przekonam tym co mówię, 
tych Pań które tutaj siedzą, matek tych dzieci. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ja nie 
przekonam tym co w tej chwili mówię Pana Sołtysa Antoniego Dulębę, czy Pana 
Przewodniczącego, Sołtysa z Brodziszowa i tak dalej. Ja mam tą świadomość bo to 
dotyka poszczególnej osoby, poszczególnego dziecka, matki, jej rodziny czy Sołtysa 
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w której miejscowości ta decyzja jest podejmowana i ja sobie zdaję w pełni sprawę z 
tego co mówię i w pełni rozumiem dlaczego Ci ludzie tego bronią ale my drodzy 
Państwo, ja jako Burmistrz i Rada Miejska podejmujemy decyzje dotyczące całej 
Gminy i proszę wziąć to pod uwagę chociaż w takiej delikatnej analizie co Państwo 
będziecie myśleć o tym wszystkim. Dziękuje. 
 
  
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: zamykam dyskusje i poddaję 
Wysokiej Radzie projekt uchwały pod głosowanie w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr. 2 z Oddziałami Przedszkolnymi przy ulicy. Piastowskiej 1 w 
Ząbkowicach Śląskich. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu 
uchwały? 
Głosowanie: 14 głosów za, 3 głosy przeciwne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: stwierdzam, że Wysoka Rada 
przyjęła zaprezentowany projekt  uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej nr. 2 z Oddziałami Przedszkolnymi przy ulicy. Piastowskiej 1 w 
Ząbkowicach Śląskich. 
 
 
c) w sprawie przekształcenia Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Stolcu 

 
Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Anna Marcinków: przeczytała 
powyższy projekt uchwały. Projekt stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: proszę o opinię Komisję 
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy o zaopiniowanie powyższego 
projektu. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji Gminy Janusz Labok: Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 
Gminy, pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały, 4 głosy za i 1 głos 
przeciw. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: otwieram dyskusje na 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Sołtys wsi Sieroszów Bronisław Sowa: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. 
Chciałem tylko powiedzieć ilu rodziców ze wsi Sieroszów było za tym żeby to 
przedszkola w Sieroszowie zostało? Ta sprawa dotycząca przeniesienia przedszkola 
toczy się już kupe lat, bo nasza szkoła została pierwsza zlikwidowana i też chciano 
zlikwidować przedszkole kiedyś ale nie udało się. W tej chwili żeby Sołtys na uszach 
stawał, jeżeli rodzice puszczają dzieci do Ząbkowic, do Stolca to nie po to żebym ja 
kłapał tutaj dwie godziny. Dziękuje 
 
 



18 

 

Radny Antoni Dulęba: nie znam sytuacji Sieroszowa ale widziałem że chyba Pani 
Jola chciała zabrać głos w obronie jak usłyszała Sieroszów ale wydaje mi się, że 
podobna sytuacja jest jak i w Olbrachcicach, jak i w Brodziszowie, dlatego że 
monitorowało się akurat ten rocznik gdzie tych dzieci było naprawdę mało i to się 
wtedy monitorowało, bo tak jak wszyscy wiedzieli w tej Gminie, tu ktoś powiedział, 
że można było zamknąć Olbrachcice we wrześniu. Można było we wrześniu 
zamknąć tylko że to się wiąże skutkami, że było to niezasadne, niewłaściwe i 
niezgodnie z prawem przeprowadzone, bo tu nie było co monitorować, było tylko 10 
dzieci zapisanych we wrześniu to jak można było monitorować, że będzie 12, 15? To 
była bzdura. A tutaj czytając jeszcze to co Pan Burmistrz przeczytał to tak jak chciał, 
wyraźnie pisze Panie Burmistrzu, działanie na rzecz powstania żłobków i 
przedszkoli posłużą temu celowi, każde dziecko w naszej Gminie powinno mieć 
swoje miejsce i fachową opiekę. Nic Pan nie pisał w swojej ulotce wyborczej, że 
będzie pan likwidatorem przedszkoli i przez to społeczeństwo myślało, że będzie 
Pan budował i faktycznie powstała jedna grupa żłobkowa, wyremontował Pan 
piękne przedszkole na osiedlu XX-lecia to była decyzja Pana Burmistrza a Rada tylko 
zatwierdzała, albo Pan już nie umie czytać uchwał albo nie wiem co. No niestety taka 
prawda jest Proszę Państwa. 
 
Przewodniczący Rady Sołeckiej Brodziszowa Stanisław Płachytka: Mówię do Pana 
Tkaczyńskiego, bo ja chciałem właśnie założyć stowarzyszenie na wsi Brodziszów i 
prosiłbym Pana, żeby został Pan moim Prezesem tego stowarzyszenia…. zapis 
nieczytelny. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński: Panie Sołtysie, jeżeli tak, to honorowym, zgodzę się.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: zamykam dyskusje i poddaję 
Wysokiej Radzie projekt uchwały pod głosowanie w sprawie przekształcenia 
Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Stolcu. Kto z Pań i Panów Radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały? 
 
Głosowanie: 13 głosów za, 3 głosy przeciwne, 1 głos wstrzymujący. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: stwierdzam, że 13 głosami za, 
przy 3 przeciwnych i 1 wstrzymującym Wysoka Rada przyjęła zaprezentowany 
projekt  uchwały w sprawie w sprawie przekształcenia Zespołu Przedszkolno- 
Szkolnego w Stolcu 
 
 
d) uchwała w sprawię wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 

rok. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna: omówiła powyższy projekt uchwały, 
informując o autopoprawce. Autopoprawka dotyczy 2 pozycji a mianowicie: zakupu 
namiotu dla sołectwa Braszowice w ramach funduszu sołeckiego, zakup namiotu dla 
sołectwa Pawłowice również w ramach funduszu sołeckiego. W związku z tym , że 
namioty te kosztować będą po 3800złotych, nie mogą być zakupione w ramach 
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wydatków bieżących, muszą być jako zakupy inwestycyjne. Uchwała stanowi 
załącznik nr 9. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: dziękuje bardzo, otwieram 
dyskusje nad zaprezentowanym projektem uchwały, po zakończeniu dyskusji będę 
prosił Pana Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię 
Komisji i później będzie całościowe głosowanie przez Radę. Otwieram dyskusje. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: w związku z brakiem pytań, 
zamykam dyskusję i bardzo proszę Panie Przewodniczący o przeprowadzenie 
głosowania wśród członków Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: Koleżanki i Koledzy 
proszę o zabranie głosu w sprawie projektu przedstawionego przez Panią Skarbnik, 
dotyczącego zmian w budżecie miasta i gminy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać 
głos w tej sprawie? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem powyższego projektu? Jak 
Państwo widzicie projekt został jednogłośnie przyjęty. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: poddaję Wysokiej Radzie 
projekt uchwały pod głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 
i gminy na 2012 rok. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu 
uchwały? 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: stwierdzam, że Wysoka Rada 
jednogłośnie 17 głosami za, przyjęła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok. 
 
Ad. pkt. 3. Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął obrady. 
 
 
Protokołowała 

Jolanta Kielarska 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 
        

(-) Andrzej Dominik 
 
 


