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BRM.0002.25.2012 
Protokół nr XXV/2012 
z sesji Rady Miejskiej 

w Ząbkowicach Śląskich 
odbytej w dniu 23 lutego 2012 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

Godzina rozpoczęcia: 9:00 

Godzina zakończenia: 12:05 

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   

 

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 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  XXV 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.  

 

Następnie przedstawił porządek obrad. 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z dnia 27.01.2012, 31.01.2012 r.  
3. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.     
5. Analiza działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ząbkowicach Śl. 
6. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012. 
b) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Zwróconej  
c) w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w 

Stolcu 
d) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami 

Przedszkolnymi przy ul. Piastowskiej 1 w Ząbkowicach Śląskich 
e) w sprawie realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze, w tym dyrektorom szkół  
i wicedyrektorom oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla 
nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta 
Ząbkowice Śląskie 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych w 
Gminie Ząbkowice Śląskie: Braszowice, Grochowiska, Olbrachcice Wielkie, 
Pawłowice, Sieroszów, Stolec, Strąkowa, Tarnów  

h) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
sądowych na kadencję 2012-2015 w wyborach uzupełniających  

7. Interpelacje i zapytania Radnych.  
8. Sprawy różne. 
9. 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 27.01.2012, 31.01.2012 r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: czy ktoś z Pań i Panów 
Radnych chciałby wnieść jakieś uwagi do tych protokołów 
Nie widzę stwierdzam, że wysoka Rada przez aklamację przyjęła powyższe 
protokoły 
 
 
Ad. pkt. 3 Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: w okresie między sesyjnym 
brałem udział w konsultacjach społecznych z mieszkańcami wsi Olbrachcie 2 luetgo 
wraz z Panem Burmistrzem gościliśmy Panią Prezes Zarządu Specjalnej 
Inwestycyjnej Strefy Ekonomicznej „Invest- park” w Wałbrzychu Panią Urszulę 
Solińską- Marek, gdzie pokazywaliśmy tereny jakimi dysponujemy jak i również 
rozmawialiśmy w sprawie odrolnienia gruntów leżących w naszej gminie. 
Uczestniczyłem w finałach I ligi halowej piłki nożnej, brałem udział w pracach 
stałych Komisji Rady Miejskiej jak i również przyjmowałem interesantów. 
 
 
Ad. pkt. 4 Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.     
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich  Marcin Orzeszek: przedstawił sprawozdanie z 
działalności Burmistrza Ząbkowic Śląskich w okresie międzysesyjnym Rady 
Miejskiej  Ząbkowic Śląskich. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Pragnę Państwa poinformować, że Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich 
pozostanie w niezmienionej strukturze organizacyjnej. Z tego miejsca chciałbym 
podziękować wszystkim którzy się zaangażowali Radzie Miejskiej, całemu 
Samorządowi Gminy Ząbkowickiej, Powiatowi Ząbkowickiemu, oraz chciałbym 
podziękować w tym  miejscu dwóm parlamentarzystom którzy szczególnie się 
przyczynili do tego i pomogli nam w merytorycznym działaniu, Panu Senatorowi 
Stanisławowi Jurcewiczowi  i Panu Posłowi Grzegorzowi Schetynie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: udzielił głosu Radnemu 
Franciszkowi Gawędzie. 
 
Radny Franciszek Gawęda: myślę, że w tym momencie nie sposób  nie odnieść się 
do tego co dzisiaj usłyszeliśmy, dlatego tez Panie Przewodniczący chciałbym w tym 
temacie zabrać głos, w temacie wystąpienia Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu 
chciałbym powiedzieć, że pozytywnie mnie Pan dzisiaj zaskoczył swoim 
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wystąpieniem, ponieważ po raz pierwszy od wielu lat usłyszałem merytoryczne 
postąpienie Burmistrza w sferze działalności Urzędu jak i Pana zgodnie z ustawą o 
samorządzie. Ustawa o samorządzie mówi wyraźnie, że Burmistrz relacjonuje 
sprawy pomiędzy sesjami i to dzisiaj po raz pierwszy od wielu lat usłyszeliśmy. 
Chciałbym serdecznie Panu podziękować i mam nadzieję, że dalej tak będzie to 
kontynuowane. Sprawa druga Panie Burmistrzu, myślę, że w tym momencie 
również jest ku temu okazja bo jest sporo ludzi na Sali, aby podziękować Panu za 
sąd, który jest to osobistym Pana sukcesem, natomiast niesmak budzi to że pod Pana 
osobisty sukces podłączają się osoby, które stanowiąc prawo czyli Posłowie, 
Senatorowie do takiej sytuacji doprowadzili, proszę przyjąć to jako Pana osobisty 
sukces, żadnego Senatora, żadnego Posła to Pan swoją pracą do tego doprowadził, za 
co mam nadzieję w imieniu wszystkich Radnych mogę dzisiaj Panu podziękować. 
 
 
Ad. pkt. 5 Analiza działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ząbkowicach Śl. 
 
Prezes Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej Waldemar Markiewicz: ze 
względu na to że mamy tutaj obszerny program sesji a Państwo dostaliście materiały 
więc postaram się przedstawić główne informacje dotyczące spółki. 
 Informacje z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w roku 2011 
stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
Dodał, że w kwietniu jak obejmował spółkę to na koniec kwietnia mieli zadłużenie 
na poziomie 170 tysięcy 655 złotych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: otworzył dyskusje 
 
Radny Franciszek Gawęda: Panie Prezesie, patrząc na bilans aktywa i pasywa  to się 
bilansuje i tak powinno być, natomiast chciałbym żeby Pan w miarę szczegółowo 
odpowiedział mi na pytania związane w bilansie. W pasywach rezerwy na 
zobowiązania wynoszą około 292 tysięcy, suma 435 tysięcy. Z czego one powstały i 
wobec kogo są te zobowiązania oraz w aktywach 298 prognozowane na koniec roku 
2011 należności krótkoterminowe, od kogo te należności są dla spółki, od kogo one 
wpływają i czy będą przekazane na rzecz spółki. 
 
 
Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej Waldemar Markiewicz: jedna jak i druga 
pozycja dotyczy rozliczeń z naszymi kontrahentami, jeżeli chodzi o pozycję 
pasywów rezerwy to są to rezerwy na należności przeterminowane zgodnie z 
ustawa rachunkowości, jeżeli nie ma ruchu na koncie przez okres 2 lat to my mamy 
obowiązek utworzyć rezerwę należności, jako należności wątpliwe więc to zostało 
utworzone. My później dochodzimy tych należności w inny sposób natomiast 
rezerwę należy utworzyć. Podobna historia jest z tymi należnościami 
krótkoterminowymi, dotyczą tych należności, które jeszcze nie zostały 
zakwalifikowane jako przeterminowane i one występują jako krótkoterminowe 
 
Brak pytań 
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Ad. pkt. 6 Podjęcie uchwał: 
 

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedkładam projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: proszę o opinię Komisję 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o zaopiniowanie powyższego projektu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński: 
komisja na wczorajszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: poddaję Wysokiej Radzie pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i 
gminy na 2012 rok. 
 
Głosowanie 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: stwierdzam, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprojektowany projekt uchwały. 
 
 
b) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Zwróconej  
 
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Maria Pater: przedstawiła 
powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 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, Turystki 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: zadam pytanie Przewodniczącemu Komisji, a kiedy 
Komisja debatowała nad tymi sprawami 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystki i 
Promocji Gminy Janusz Labok: Komisja debatowała 6 lutego 
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Radny Franciszek Gawęda: w takim razie bardzo proszę Biuro Rady o 
przygotowanie dokumentów tej Komisji, czy było to rozpatrywane przez członków 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Promocji gminy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: było posiedzenie Komisji 
poświęcone tym sprawom. 
 
Radny Franciszek Gawęda: przekonują mnie inni, że tak było, być może umknęło mi 
to, w takim razie uznaje to co powiedział Pan Przewodniczący za jednoznaczne. 
 
Radny Antoni Dulęba: Tutaj Pani Kierownik tylko wspomniał odnośnie małej ilości 
dzieci. Nie wiem, jaka to jest mała ilość? Wiem doskonale, że w przypadku Pana 
Burmistrza planuje wydatki w Gminie nawet do 2025 roku, czy również są jakieś 
plany ile tych dzieci będzie w latach następnych, bo likwiduje się raz i więcej już to 
nie wchodzi. Takie statystyki można łatwo zrobić, ponieważ Urząd Stanu Cywilnego 
ma meldunki dzieci a poza tym są w szkole i w ewidencji probostwa. To wszystko 
jest już wiadome. Ja nie mówię o tych, co się narodzą po 2015 roku tylko, co już się 
urodzili do 2011 roku włącznie. 
 
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Maria Pater: jeżeli chodzi o liczbę 
urodzeń ona jest właściwa, gdyby wszystkie dzieci z Brodziszowa zaczęły 
uczęszczać do oddziału przedszkolnego w Brodziszowie pewnie ta sytuacja 
wyglądałaby inaczej. Natomiast jeśli popatrzymy na liczbę dzieci zapisanych które 
we wrześniu wynosiła 14 osób ale w trakcie uczęszczania na zajęcia średnia 
miesięczna jest 4,14 / 5,69, później mamy kolejny w późniejszych miesiącach również 
6,45 to są ilości średnio miesięczne wskazujące na to, że w tym oddziale nie było 
nigdy tej 14 i praktycznie te dzieci były tylko zapisane ale z tego co wiemy, część 
dzieci została zapisana również do przedszkoli miejskich, część dzieci została w 
Ząbkowicach a część dzieci została zapisana poza naszą Gminą, w związku z tym, że 
liczba tych dzieci jest tak niska a jednak zatrudnione są dwie osoby do sprawowania 
nadzoru, wychowania i opieki tych dzieci stąd koszty utrzymania są również 
wysokie, w przeliczeniu na jedno dziecko są to naprawdę duże środki i na ten rok 
budżetowy, planowane były wydatki w tym oddziale na 91 tysięcy złotych nie mniej 
jednak jak popatrzymy na liczbę dzieci, koszty utrzymania takiego oddziału, przede 
wszystkim osobowe są bardzo wysokie. 
 
Radny Marek Ciapka: w nawiązaniu do tych kosztów, będzie to na pewno 
dotyczyło wszystkich planowanych przekształceń, chciałem zapytać czy wszyscy 
sobie zdajemy sprawę, że temat funkcjonowania placówek przedszkolnych, nie jest 
tematem łatwym i tak czy inaczej należy do tego tematu podchodzić systemowo. Nie 
wiem czy to jest dobre rozwiązanie, może, jeżeli bym poznał więcej jakiś czynników, 
które ku temu przemawiają jak choćby jak będzie organizowana sprawa i na kim 
spocznie przewozu tych dzieci do przedszkoli czy nie będą to dodatkowe koszty dla 
Gminy, czy przy takim przekształceniu planujemy oszczędności? Jeżeli tak to, jakie 
to są oszczędności, czy we wszystkich miejscowościach odbyły się konsultacje 
społeczne w tym zakresie, bo to jest temat społecznie nośny i warto się zwrócić też 
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do lokalnych społeczności w tym zakresie. Od pewnego czasu pojawiały się różne 
informacje, że te konsultacje społeczne przebiegały w taki a nie inny sposób. Ja nie 
chcę tego krytykować, ja w tych konsultacjach nie brałem udziału, natomiast 
informacja nam by się wszystkim przydała w tym zakresie 
 
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Maria Pater: Szanowni Państwo 
jeśli chodzi o spotkania one odbywały się systematycznie praktycznie od 
października, z mieszkańcami, były również spotkania w urzędzie z 
przedstawicielami Rad Sołeckich, z Panem Sołtysem, byliśmy na placówce również, 
Pani Burmistrz także wizytowała te placówki w ciągu dnia, za każdym razem nie 
było tych dzieci więcej jak 5 / 6, naprawdę raz chyba 7 się trafiła. Ze wszystkich z 
spotkań w tych 3 placówkach mamy protokoły z listami obecności do wglądu. 
Natomiast jeśli chodzi o sam sposób rozwiązania za każdym razem proponowaliśmy 
rozwiązania które dopuszcza prawo oświatowe przekazania tej placówki nawet w 
trakcie roku szkolnego różnego rodzaju stowarzyszeniom które mogą prowadzić 
takie placówki, na zasadzie umowy i ewentualnie również mogą to prowadzić osoby 
fizyczne jeżeli są zainteresowane. Po prostu takie rozwiązanie nie zostało 
zaakceptowane. 
 
Sołtys Brodziszowa Jerzy Nowak: tu się wszystko niby tak ładnie zgadza na 
papierze, ale są karty, które Pani Dyrektor w Szkole w Zwróconej przyjęła i jest na 
dzień dzisiejszy zgłoszonych 14 dzieci. A że nie ma w obecnej chwili uczęszczających 
tylu dzieci to jest tylko, dlatego, że te dzieci jeszcze teraz nie mają tego wieku, a już 
od nowego roku szkolnego będą wiekowe. Teraz się nie kwalifikują i dlatego nie 
chodzą. Chciały chodzić, ale jest taki przepis, że dzieci poniżej 2 roku życia nie mogą 
uczęszczać do przedszkola. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał: Szanowni Państwo, Drodzy 
zebrani, odnosząc się tutaj do wypowiedzi Pana Sołtysa, chcę potwierdzić to o czym 
mówiła Pani Kierownik mianowicie, że co innego jest napisane na papierze a inna 
jest rzeczywistość natomiast w tym temacie chcę Państwa poinformować że 
uczestniczyłam na zebraniach na każdej wsi, razem z Panem Burmistrzem i innymi 
osobami które były zaangażowane w temacie restrukturyzacji oświaty, bo o tym 
elemencie mówimy. Chcę Państwu powiedzieć, że uczestniczyłam w spotkaniach z 
dyrektorami na Radach Pedagogicznych gdzie poinformowaliśmy o zamiarze, o 
sytuacji w oświacie, która jest generalnie zła, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Te 3 
uchwały jak również 4 uchwała, która będzie proponowana Wysokiej Radzie jest 
niczym innym jak próbą zmiany istniejącej sytuacji finansowej w oświacie. Te 4 
uchwały, które przygotowaliśmy nie są czyimś widzimisie albo tym, aby zrobić 
komuś krzywdę, ale chciałabym, żeby państwo uświadomili sobie jedną rzecz, którą 
dzisiaj jeszcze sprawdził mi wydział finansowy i to są cyfry, bo racjonalnie nie 
podejmiemy żadnej decyzji w obliczu emocji tylko podam takie cyfry: rok 2011 
subwencja oświatowa przysłana na prowadzenie całego systemu oświaty, od razu 
mówię, że na przedszkola ta subwencja nie przychodzi, była rzędu 9.158.345,00złoty 
wykonanie całej sfery oświaty roku 2011 to jest 24.902.657,28zł czyli subwencja 
oświatowa zabezpiecza funkcjonowanie oświaty na poziomie 36,8%. Szanowni 
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Państwo jesteśmy ewenementem w skali województwa dolnośląskiego na pewno, że 
tyle środków finansowych nawet nie pół na pół, tylko 36, 8% to jest z dochodów 
własnych gminy sfinansowanie oświaty. Czyli dołożyliśmy 15,744.312,28zł. Nie jest 
to koniec, bo jak Państwo pamiętacie końcem stycznia podejmowała Wysoka Rada 
uchwałę dotyczącą dodatku uzupełniającego gdzie wypłaciliśmy 825 tysięcy do tego 
z budżetu z 2012 roku, który to koszt nie wchodzi do średnich wynagrodzeń 
nauczycieli za 2012 rok i żeby Państwu uświadomić powagę sytuacji i racjonalność w 
podejmowaniu decyzji, muszę powiedzieć i muszę publicznie stwierdzić, proszę 
protokolanta o zapisanie wyraźnie w protokole, że kwota 825 tysięcy zwielokrotni 
się nie podwoi się, ale zwielokrotni się, jeżeli nie podejmiemy określonych działań. 
Jakby znając wysokość tych kosztów próbowaliśmy podjąć szersze zmiany w sferze 
oświaty, na ten moment próbujemy 3 uchwały o przekształceniu i prosimy, ja 
osobiście proszę wszystkich Radnych o to, żeby pomimo tego czynnika 
emocjonalnego ludzkiego, aby ratować cały system, proszę Państwa o to, aby 
przegłosować pozytywnie te uchwały, jak również i uchwałę następną, która będzie 
przedmiotem obrad, ale o niej w swoim czasie. 
 
Radny Franciszek Gawęda: Panie Przewodniczący, jeśli Pan pozwoli to zacznę od 
przeproszenia Pana Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, spojrzałem w 
kalendarz, rzeczywiście po kilkudziesięciu minutach wyszedłem, ponieważ miałem 
wizytę u lekarza, także po prostu stąd moja niepamięć, przepraszam bardzo. Proszę 
Państwa ja mam przed sobą listę podpisaną przez Pana Stanisława Płachytkę, 
Przewodniczący Rady Sołeckiej, Pana Sołtysa wsi Brodziszów Pana Nowaka. 
Podpisaną mam również listę przez Panią Dyrektor Joannę Tofel stwierdzającą, że na 
rok szkolny 2012/2013 już w tej chwili zostało złożone 13 kart zapisu, co zostało 
potwierdzone z imienia i nazwiska osób, które dzieci zgłosiły do przedszkola. 
Właściwie można byłoby przyznać rację Pani Burmistrz gdyby nie kilka faktów, po 
pierwsze co będzie z chwilą kiedy okaże się że będzie 13 osób i rodzice będą 
domagać się zgodnie z prawem oświatowym zabezpieczenie tym dzieciom w ich 
miejscowości przedszkola i wychowanie. Kolejny konflikt, 90tysięcy w skali roku 
rzec by można po patrząc na inne rzeczy a mianowicie na to, co ostatnio Proszę 
Państwa przegłosowaliśmy, 800 ileś tysięcy na dodatek dla nauczycieli, proszę 
porównać skalę. Ten dodatek dla nauczycieli został po prostu błędnie przez Panią 
Wiceburmistrz przez ubiegły rok naliczony i stąd myśmy musieli taką podnieść, 
zgodnie z prawem musieliśmy to zrobić i Rada taką decyzję podjęła, ale czyja to była 
wina? Logiczne i niewymagające żadnej dyskusji i na taką również nie oczekuję i nie 
oczekuję odpowiedzi od Pani Burmistrz, bo będzie tylko znowu stek słów a nie 
konkretów. Przypominam, że w roku 2011 wówczas, kiedy to, kto inny obliczał ten 
dodatek wyrównawczy dla nauczycieli, zapłaciliśmy 18 tysięcy a niecałe 3 tygodnie 
temu daliśmy 800 tysięcy. Mówimy o skali oszczędności? Zacznijmy najpierw od 
konkretyzowania i egzekwowania tego, co należy do każdego z nas i przede 
wszystkim od Burmistrzów. Proszę Państwa w związku z powyższym uważam, że 
powinniśmy się oprzeć na tym, co mówiłem, jest podpisany Sołtys, jest podpisany 
Przewodniczący Rady, podpisana jest osoba, która odpowiada za te dzieci, 
odpowiada za wychowanie również we wsi Brodziszów Pani Joanna Tofel. Na 
koniec może taka maksyma od poety „takie będą dzieje Rzeczypospolitej jak i 
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młodzieży wychowanie”, dlatego też myślę Proszę Państwa, że kosztem innych 
rzeczy powinniśmy przekładać ponad wszystko dobro dziecka, dobro młodzieży, 
dobro wychowania, do tego, aby może innym pokoleniom żyło się troszeczkę lepiej. 
Nie oczekuję odpowiedzi. Dziękuje Bardzo. 
 
Przewodniczący Rady Sołeckiej Brodziszowa Stanisław Płachytka: zapis 
nieczytelny…. Wszelkie remonty i modernizacje w przedszkolu, przeprowadzaliśmy 
z funduszu sołeckiego we własnym zakresie. Są nowe ławki, nowe zaplecze.  Część 
Rady było, część nie było. Serdecznie zapraszam. Nie wiem gdzie tu jest dobro 
dziecka, szkoła nieczynna, przedszkole nieczynne. Dziękuje. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał: Umknęła mi informacja, 
chciałam tu dopowiedzieć, ze uchwały te, jak i również inne problemy związane z 
oświatą były przedmiotem analiz ze związkami zawodowymi i działające związki 
zawodowe tutaj działające na naszym terenie pozytywnie zaopiniowały te uchwały o 
przekształceniu. Natomiast, jeżeli tutaj chodzi o zmiany strategiczne to Szanowni 
Państwo jesteśmy po audycie w związku z wypłaceniem jednorazowego dodatku 
wnioski z audytu są bardzo ostre tak mogę powiedzieć. Są określone i podam 
Państwu propozycje podjęcia przez Państwa określonych decyzji, które oscylują 
wokół dołożenia do systemu oświaty określonych pieniędzy w formie dodatku np. 
motywacyjnego gdzie np. jest kwota, mówimy o 3% dodatku prawie 300 tysięcy, 
żeby zmniejszyć później tą wypłatę, aby nie powtórzyło się 800 tysięcy, a 6% to jest 
prawie 600 tysięcy złotych. Proszę abyście Państwo patrzyli na te 4 uchwały w 
kontekście systemowych zmian, które musimy podjąć, bo Gmina do systemu 
oświaty finansuje do środków własnych już ten system w kwocie 63%. Dziękuje. 
 
Radny Marek Ciapka: Ja mówię za siebie, że ja nie neguje zmian systemowych 
natomiast moim zdaniem ten system polega na jakiś niepotrzebnych emocjach, bo 
tutaj też zostały wywołane tą jakby formalną i nieformalną stroną skwolakwilizując 
zabrania się do tego tematu. Ja jednakże nie uzyskałem informacji, bo tutaj w 
nawiązaniu tego, co mówił Pan Przewodniczący Rady Sołeckiej z Brodziszowa 
regulujemy bądź dyrygulujemy, te stosunki pomiędzy dobrem dziecka a dobrem 
budżetu Gminy, na którego też straży musimy stać. Czy my mamy informacje, czy 
mamy policzone jak się ma to przekształcenie do środków finansowych jakie z tego 
tytułu uzyskamy do budżetu, na razie to mówimy o sumach ogólnych subwencji i ja 
zaręczam Pani Wiceburmistrz, że Ząbkowice na pewno nie są ewenementem bo 
wszystkie Gminy łożą na oświatę, ja bym bał się użyć słowa „dokładają” bo oświaty 
wychowania to jest inwestycja a nie dokładanie i tak było i tak będzie dopóki 
zadania Państwa będzie realizował Samorząd nie uzyskując tych środków i 
naprawdę nie jest tak, że Ząbkowice są ewenementem bo 60, 70% to każda Gmina 
dokłada, dokładała i dokładać będzie. Dopóki nie zmieni się sytuacja ustawowa oraz 
nie zostaną właśnie systemowo przekształcone placówki oświaty, choćby w 
niepubliczne placówki oświaty, mówię tutaj o szkołach mówię tutaj o przedszkolach, 
żłobkach, a mnie interesują konkretnie pieniądze, dobro dziecka, pieniądze. 
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Radny Antoni Dulęba: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam 
troszeczkę inne niż Pani Burmistrz spostrzeżenia na te wszystkie przekształcenia. 
Uważam, że 2011 rok, Pani Burmistrz już siedziała na stanowisku do spraw oświaty i 
wszystkie projekty organizacyjne swoim podpisem, fiszką?? Przekazywała Panu 
Burmistrzowi do podpisania i tam już były bardzo duże straty dla oświaty w naszej 
Gminie. Po prostu np. przedszkole nr 4, 14 czy 15 nauczycieli, 5 oddziałów w tym 1 
integracyjny, nie wiem jakby liczyć to 4 razy 2 to jest 8 plus integracyjny, 4 bo 
podwójne zapotrzebowanie na nauczyciela to jest 8 a jest 15 nauczycieli, to samo w 
innych przedszkolach można łatwo znaleźć i nikt nie szukał pieniędzy. Będąc na 
zebraniu w Olbrachcicach Pani Burmistrz oczywiście też relacjonowała te 
oszczędności swoje i opowiadała jak to Gmina będzie wozić te dzieciątka autobusem 
specjalnie przystosowanym, siedliska, w pasach i tak dalej do Ząbkowickiego 
przedszkola, co jest bzdurą, bo w ogóle nie mam takich autobusów a poza tym są tu 
matki, które mają małe dzieci, czy widzą dziecko 3 letnie, które oddaje do autobusu i 
to dziecko nie wyrywa się powrotem, nie leci na łeb na szyję do drzwi. To może tylko 
Pani Burmistrz są dzieci takie odważne, były, bo w tej chwili już są dorosłe i tak by 
zrobiły. Także to jest śmieszne dla mnie to, co Pani Burmistrz proponowała, w końcu 
powiedziała, na koniec jak się już pogubiła w tych bałaganach swoich, że no niestety 
do 6 roku dziecko musi być dowiezione do przedszkola przez rodziców, dopiero 
okres 7 latka, czyli nauczanie obowiązkowe należy do Gminy i wtedy Gmina ma 
obowiązek wożenia, to jest jedna rzecz. Organizacyjnie można różnie to zrobić np. 
przedszkole nr 2 czy numer 1 ma 6 grup i w tych grupach nie wszystkie dzieci 
chodzą 9 czy 10 godzin, są dzieciaczki, które chodzą i po 5 godzin i dobrze, bo ktoś 
może je odebrać i mogą dalej być z rodzicami czy być w domu. Czy nie można już 
tam posegregować tych dzieci, które będą chodzić przez te 5 godzin a które przez 8 
czy 9 i robić z tytułu?? Oszczędności a ten jeden etat nauczyciela przekazać na jedną 
czy drugą wieś żeby można było, prowadzić to przedszkole dalej. Kolejna rzecz, np. 
Proszę państwa wyczytałem, wiadomo jedni mówią tabloidy, niektórzy, co tu siedzą 
brzydko mówią „szmatławce” wyczytałem w tej gazecie, że od 1 marca, będzie 
przyjęcie na 8godzinne przedszkole na ulicy Ziębickiej przedszkole nr5, no tak jak 
trzeba uzupełnić to jest około 75% kosztów przedszkola 5 godzinnego, czyli trzeba 
dołożyć 300 parę tysięcy likwidując 3 przedszkola po stówce jest 300, znajdziemy 20 
czy 30 tysięcy i mamy to, co trzeba dołożyć na Ziębicką. Miasto ma się dobrze. 
Sprawa kolejna wydawało mi się właśnie, że Pani Burmistrz jest czysta, tak mi się 
wydawało przez jakiś czas, że walczyła bardzo ładnie o te wszystkie sprawy, nawet 
można było powiedzieć, że była kryształowa, no dzisiaj to ciężko mi to powiedzieć i 
na pewno ten kryształ by mi wypadł z ręki to, co się dzieje w tej oświacie. Te 
wszystkie sprawy, o których tu Pani Burmistrz tak płakała, że 800 tysięcy 
dołożyliśmy jako Rada, Proszę Państwa te 800 tysięcy Pani Burmistrz wiedziała we 
wrześniu że musi dołożyć, milczała i nic nie reagowała na ten temat a już o tym 
wiedziała, dopiero się powiedziało 31 stycznia gdy nóż już był na gardle. Takich 
przykładów możemy mnożyć dużo. Rozporządzenie Pana Burmistrza mówi o tych 
12 dzieciaczkach, żeby otworzyć oddział, w Olbrachcicach jest zapisane 16 dzieci. 
Pani Burmistrz kazała, brzydko mówiąc poszukać tych dzieci, wiadomo, że to 
dziecko trzeba szukać 4 lata żeby trafiło do przedszkola, ale jak się okazało tych 
dzieci było w Olbrachcicach dość dużo, zostały rozdane karty zapisu do przedszkola, 
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tych kart jest na dzisiaj 16. Nikt nie ma możliwości wysłać dzieci, ponieważ przez 
decyzje Pani Burmistrz zostały wstrzymane zapisy, bo jest likwidacja przedszkola w 
Olbrachcicach, w Brodziszowie i tak dalej. Rodzice złożyli karty, karty są w dyrekcji 
szkoły, ale nikt na to nie patrzy, bo, po co? My likwidujemy, my robimy 
oszczędność. To nie jest droga do oszczędności, tutaj trzeba się przyglądnąć sobie, 
jak się robi a jak się nie umie robić to trzeba chyba podziękować i poprosić kogoś 
innego żeby robił. Jak trzeba będzie to uzupełnię swoją wypowiedź. 
 
Radny Franciszek Gawęda: właściwie Pan Antoni Dulęba jak gdyby większość 
spraw o których miałem powiedzieć, powiedział, natomiast ja chce tylko jedno 
pytanie do Pani Wiceburmistrz, proszę powiedzieć jakie to związki zawodowe były 
na konsultacjach i przychyliły się do tych przekształceń, Związek Nauczycielstwa 
Polskiego, NSZZ Solidarność i tak dalej. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał: te dwa związki, o których Pan 
mówi były na spotkaniu u mnie i rozmawialiśmy na temat tych uchwał, na temat 
restrukturyzacji całej oświaty i uzyskałam pozytywną opinię tych związków. Tutaj 
Panie Przewodniczący i tutaj chcę oświadczyć również, jako nie tylko, jako osoba 
funkcyjna w urzędzie, ze nie będę odpowiadała na osobiste jakieś ataki na swoją 
osobę, bo co po niektóre osoby mówią, co wiedzą, co mówią a ja wiem, co mówię. 
Dziękuję. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński: Szanowni Państwo chciałbym króciutko na ten temat 
powiedzieć nie tylko do tego projektu, ale i do pozostałych projektów. Proszę 
przeczytać uważnie jest mowa w projekcie w sprawie zamiaru przekształcenia 
szkoły podstawowej i tak dalej a więc to nie znaczy, że już fizycznie ta placówka 
zostaje zlikwidowana, to jest projekt, więc proszę Państwa, nie zamyka to drogi 
absolutnie do tego ażeby w tych miejscowościach można utworzyć przedszkola 
jeszcze inne, innego rodzaju, a więc stowarzyszenie, jeżeli władze doszły do 
wniosku, że niestety, ale nie są w stanie utrzymać tych przedszkoli to wówczas 
powstaje stowarzyszenie i prowadzi to tak jak jest to w innych miejscowościach. A 
tak, jeżeli dzisiaj nie podejmiemy uchwały w sprawie „zamiaru” powtarzam jeszcze 
raz to zamykamy sobie całkowicie drogę i ten marazm, który jest, a jest to marazm, 
bo Proszę Państwa tak jak tu Pani Kierownik i Pani Wiceburmistrz powiedziała: 
mam przed sobą wykaz liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych we wrześniu, 
październiku, listopadzie, grudniu i tak dalej. I tu cyfry nie kłamią no Proszę 
Państwa jeżeli w Brodziszowie w miesiącu wrześniu było średnia 4, 14, w 
październiku 4, 14 w listopadzie 5,10 i tak dalej, Proszę Państwa nie oszukujmy się 
bo jeżeli chcemy na siłę zatrzymać, ja wiem bo serce boli każdego, ja jako były 
nauczyciel wiem co to znaczy. To jest naprawdę ciężka sprawa, ale my powinniśmy 
patrzeć globalnie na oświatę w Gminie Ząbkowice i jeżeli będziemy tolerować taki 
stan rzeczy to wówczas wszędzie nie będziemy mieli sukcesów w oświacie, bo 
będzie to marazm, nie będzie pieniędzy i będziemy się tak powolutku toczyć ku 
upadkowi. Ja tylko podam przykład, jak chcieliśmy w Ziębicach w starostwie 
zlikwidować ogólniak, co tam się wyprawiało, nawet ludzie z Wrocławia i 
absolwenci i mówili „nie”. Proszę Państwa minęło parę lat i okazuje się, że 
nauczyciele, rodzicie podnieśli ręce do góry i mówią no niestety likwidujmy, bo taki 
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stan rzeczy już nie jest w stanie utrzymać starostwo. To wtedy na ich prośbę poszło, 
w związku z tym czy my mamy doprowadzić do sytuacji takiej, że średnia będzie 1,0 
albo 0,9? Proszę Państwa nie można tak, a jeżeli już bardzo mocno chcą rodzice to 
naprawdę można to zrobić inaczej, a jak? to możemy porozmawiać w inny sposób. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna: Szanowni Państwo w tym momencie chcę 
zabrać głos, ponieważ istotną sprawą dla Gminy jest to, że Gmina po pierwsze, już 
od 2, 3 lat nie ma płynności finansowej, co to oznacza? Oznacza to, że są już bardzo 
poważne problemy z przekazywaniem środków dla jednostek oświatowych. 
Miesięcznie potrzebuje po to żeby zabezpieczyć tylko i wyłącznie oświatę same 
wysokość środków 24 miliony, potrzebują 2 miliony miesięcznie, tylko i wyłącznie 
na oświatę. W tej chwili w tym roku już od 2 stycznia musieliśmy podpisać z Panem 
Burmistrzem kredyt w rachunku bieżącym żeby zabezpieczyć wynagrodzenia dla 
nauczycieli. Taka jest sytuacja w mojej ocenie, jako Skarbnika sytuacja finansowa 
Gminy jest poważna, na koniec ubiegłego roku 2011 nie zamknęliśmy się w 
dochodach bieżących i trzeba było 1 milion 400 tysięcy zaciągnąć kredyt żeby spłacić 
wcześniej zaciągnięte kredyty po to żeby móc zapewnić milion 400 na finansowanie 
oświaty. Takie są realia finansowe gminy, po raz pierwszy a jestem 9 rok 
skarbnikiem, po raz pierwszy doszło do takiej sytuacji, Pan Burmistrz zaraz po sesji 
30 grudnia przyszedł do mnie do gabinetu ściągnęłam Pana Burmistrza i mówie 
„Panie Burmistrzu nie ma pieniędzy, nie zamkniemy roku, musimy podjąć bardzo 
poważną decyzję”. Ponadto Proszę Państwa o całej sytuacji finansowej 
poinformowałam Regionalną Izbę Obrachunkową, byłam osobiście z poprzednim 
jeszcze audytorem i Pani Prezes Regionalnej Izby Pani Lucyna Hanus, zawsze, kiedy 
się spotykamy zadaje mi pytanie Pani Skarbnik czy Pani jeszcze ma, co przekazać dla 
oświaty? A ja mówię, że są sytuację, że nie mam, co przekazać dla oświaty i Proszę 
Państwa obawiam się, że przyjdą miesiące ciężkie w finansowaniu zadań bieżących 
od maja do września rata podatkowa jest 15 maja następna jest dopiero 15 września i 
to są zawsze bardzo ciężkie okresy na finansowaniu w ogóle wszystkich zadań a tym 
bardziej tak wysokich wydatków dla oświaty, że nie będzie po prostu, co przekazać i 
co się stanie, jeżeli nie przekażemy na wynagrodzenia i na ZUS-y? Do kogo przyjdą 
dyrektorzy bo nie będzie co przekazać? Proszę Państwa bezsensownym jest 
zwiększenie kredytu po to żeby przekazać na wynagrodzenia i płatności na oświaty. 
Ja dalej takiej sytuacji nie widzę, Proszę Państwa obowiązkiem Skarbnika jest 
powiadomienie wszystkich Rady do podjęcia tak poważnych decyzji o sytuacji 
finansowej, nie chcę być posądzona o to ani ja ani Pan Burmistrz, że Państwo nie 
znaliście sytuacji finansowej Gminy, bo to są bardzo poważne decyzje i Proszę 
Państwa reorganizacja oświaty być może nie tylko oświaty również w 
sfinansowaniach innych zadań Gminy dopiero wchodzimy w ten początek, bo to, co 
my dzisiaj próbujemy podjąć uchwałę o zamiarze przekształcenia to, to jest kropla w 
morzu. My tu mówimy o milionach, o poważnych milionach i Proszę Państwa 
należy naprawdę zastanowić się, bo na dalsze finansowanie w tym zakresie w tej 
strukturze organizacyjnej, Gminy nie stać. W połowie kwietnia wchodzi do nas 
kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej i będzie się przypatrywała 
również na pewno finansowaniu zadań oświaty, przynajmniej ja o to też poproszę, 
jako skarbnik, ponieważ ja już nie mam, czym finansować, ja nie mam, co 
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przekazywać, lepiej jest teraz powiedzieć sobie prawdę, tak jak jest i takie, jakie są 
realia niż później stanąć przed faktem i Państwo powiecie, „dlaczego nas Pani nie 
poinformowała” to samo dyrektorzy, przecież my wszyscy wiemy, że w takiej 
strukturze organizacyjnej oświaty Gmina tego nie udźwignie. I mówię to z pełną 
odpowiedzialnością, z pełną świadomością, że jak przyjedzie Regionalna Izba 
Obrachunkowa, osobiście poproszę o przypatrzenie się finansowaniu oświaty, 
ponieważ nie możemy dopuścić do tego żeby rolować zadłużenie. To jest 
niedopuszczalne, zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina nie może 
zaciągać kredytu na wydatki bieżące. Jak się stało tak się stało rok 2011 
niezamknięty, bo nie było innej możliwości, natomiast nie możemy dopuścić do tego 
żeby w latach następnych sytuacja się powtórzyła, bo jeśli my tego nie zrobimy to 
zrobią to za nas, wejdzie Regionalna Izba Obrachunkowa i zrobi to za nas. Dziękuje 
Bardzo. 
 
Radna Danuta Tkaczonek: w zasadzie wystąpienie Pani Skarbnik zaparło mi dech w 
płucach, jedyne, co mogę w tej chwili i w tej sytuacji powiedzieć to, że nie zgadzam 
się z faktem, iż oświatę traktuje się przedmiotowo, dopóki oświaty nie będzie się 
traktowało podmiotowo, dopóki w tej sferze nie będzie się widziało uczniów przede 
wszystkim, nauczycieli i rodziców to takie problemy będą wynikły, jakie wynikły w 
tym roku przy tej kwestii reorganizacji, więc śmiem twierdzić, że ten rok, który 
minął został stracony dla pewnych przedsięwzięć, które po prostu spowodowały taki 
stan rzeczy a nie inny i spowodowały tyle konfliktu społecznego zwłaszcza między 
mieszkańcami wsi a Ząbkowicami to jest po prostu niedopuszczalne, tonie powinno 
było mieć miejsca i obawiam się, że za niedługo dojdzie do takiej sytuacji, że będą 
zalecenia dla dyrektorów czy przedszkoli, szkół na terenie wiejskim, że będą musieli 
sadzić kapustę chyba w ogrodach i sprzedawać ją, bo będzie brakowało pieniędzy na 
oświatę. Oświata to jest obowiązek, top jest inwestycja, tak jak powiedział Radny 
Ciapka to są pieniądze, które są zainwestowane w rzetelną edukację, które się 
zwrócą z nawiązką kiedyś. Jest mi trudno zrozumieć żeby przez rok czasu nie 
znaleźć takich rozwiązań i takich propozycji nawet nie stworzyć atmosfery żeby się 
pojawiły inne dopuszczalne prawem formy prowadzenia tych przedszkoli czy to 
domowych czy zaangażowanie przedszkola niepublicznego w działania gminy, 
które już istnieje, po prostu jestem zbulwersowana faktem, że traktuje się oświatę 
przedmiotowo a nie podmiotowo. 
 
Radny Antoni Dulęba: Proszę Państwa 15 listopada odbyły się w Olbrachcicach 
pierwsze spotkania te konsultacje społeczne. Polegały na tym, że tylko mają być 
zaproszeni rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, był to dzień akurat 
mokry, zgoniono tych rodziców na wykładziny, na których się dzieci bawią i to było 
wszystko etyczne i fajne, dlatego że nie wolno dalej żeby ludzie się nie upomnieli Ci, 
którzy mają 20 lat, 19 lat i będą mieć dzieci w przyszłości. Uważam, że to jest 
skandaliczne takie informowanie społeczeństwa o zamiarze likwidacji czy 
przekształceń w jakieś przedszkole społeczne. Ja na to zebranie nie byłem w ogóle 
zaproszony, jako Radny, Radny i koalicyjny i Radny tej Rady Miasta, nikt mnie nie 
zaprosił, bo, po co? Trzeba cichutko zamknąć żeby się nie odezwał. Sprawa kolejna 
po spotkaniu 31 wystosowaliśmy petycje do Pana Burmistrza z prośbą o wycofanie 
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tych ustaw z porządku obrad, wszyscy na zebraniu oczywiście byli przeciwko 
likwidacji, wiąże się to również z likwidacją biblioteki, która tam jest. Pani Burmistrz 
nawet nie wiedział, że ma tam bibliotekę w budynku przedszkolnym, dopiero miała 
dać informację, upłynęło 3 tygodnie informacji nie ma czy biblioteka będzie czy nie, 
także to jest kolejny skandal. To, co Pani Skarbnik mówi, że są nam potrzebne 
miliony, są nam potrzebne miliony ale nie 300 tysięcy które już są rozdysponowane 
na przedszkole na Ziębickiej i to każdy z nas wie że w zależności od organizacji 70 / 
80 %kosztuje utworzenie oddziału powyżej 5 godzin, czyli czyściutko licząc to co już 
powiedziałem a reasumując to wszystko to wydaje mi się, że tutaj postawiona 
została wieś przeciwko sobie czyli Radni z ugrupowań wiejskich mają głosować 
przeciwko mieszkańcom i tych miejscowości i innych, no chyba że akurat w danym 
momencie się wstrzymają czy wyjdą, no takiego czegoś jeszcze nie było, były 
likwidacje szkół było to zasadne a tak jak mówię Pan Tkaczyński powiedział że to 
jest zamiar, o jakim zamiarze Pan mówi jak nie ma możliwości rekrutacji? Jaka 
rekrutacja jak jest zabronione? O czym Pan opowiada tutaj, to jest likwidacja, jak nie 
ma rekrutacji do przedszkola, nie ma możliwości zapisania dziecka do przedszkola 
w Brodziszowie, w Olbrachcicach to jest likwidacja, a to zostało wszystko wycięte od 
razu tylko ładnie się to nazywa. Dziękuje 
 
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Maria Pater: Chciałabym wyjaśnić 
sprawę o której Pan tutaj mówił, poruszoną w którejś z gazet. Sytuacja w oświacie 
jest Państwu znana od praktycznie grudnia 2010 roku bo uchwalając budżet na 2010 
pamiętacie państwo, proszę sobie przypomnieć, pojawiły się zapisy w poprzednim 
projekcie budżetu o tym że nie będzie w ogóle pieniędzy na świetlice szkolne, że nie 
będzie na oddziały wiejskie przedszkolne, że przedszkola będą funkcjonowały tylko 
do lipca i dowidzenia i to było niezgodne z prawem takie działanie. Brakowało 
wtedy na oświatę 4 miliony 300 tysięcy złotych, żeby można było ewentualnie 
zamknąć organizacje, umowy pozawierane z nauczycielami były na określony czas i 
z dnia na dzień poinformowanie ludzi, że przestają pracować z dniem pierwszego 
stycznia to wszyscy lądujemy w sadzie a odprawy będą z przywróceniem do pracy, 
więc decyzja podjęta przez Burmistrza i przez Państwa o tym żeby te placówki 
funkcjonowały, mało tego, żeby funkcjonowały do końca roku, nie wzięły się 
pieniądze z sufitu. Bo obcięliśmy szkoły które były zapisane w tych budżetach, te 
budżety zostały spłaszczone i w gimnazjach i szkołach i spowodowaliśmy że prawie 
2 miliony dołożyliśmy do funkcjonowania samych przedszkoli żeby zamknąć 
problem uczęszczania dzieci od 3 do tych 7 lat które do tych przedszkoli są. Państwo 
sobie wyobrażają co by się działo pod urzędem gdyby te 770 osób stanęło tutaj, 
rodziców dzieci plus jeszcze babcie i tak dalej, to tu był by tłum. Ten problem się 
musiał wtedy rozwiązać i uważam, że było to celowe i dobre działanie pozwalające 
normalnie funkcjonować placówkom, dający oddech tym placówkom do 
przetrwania. Wszyscy dyrektorzy, byli proszeni zobowiązani do pilnowania 
finansów, zdziubdziali każdą złotówkę, kontrolowaliśmy rachunki za wszystkie 
wydatki, nieraz były tarcia że ktoś wydał na odzież ochronną jakieś pieniądze a 
może z tego zrezygnować i te działania również po części przyczyniły się do tego że 
ten dodatek może taki wyskoczył jaki jest. Chciałabym powiedzieć o tym 
przedszkolu 5 godzinnym, więc kiedy mówiliśmy o finansach w oświacie, również 
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mówiliśmy o tym że nauczyciele którzy są na niepełnym zatrudnieniu bo tak to 
wyszło od 1 września, powinni po prostu zainteresować się możliwością 
zarobkowania jeszcze w zakresie oświaty w innej działalności takiej typowo 
oświatowej. To o czym mówi Pan o przedszkolu nr 5 , to jest inicjatywa rodziców, 
którzy poprosili Panią dyrektor, że wydłuży się czas pracy przedszkola na takiej 
zasadzie że dzieci będą uczęszczały przez 5 godzin i tutaj normalnie funkcjonuje to 
przedszkole gdyby ono wydłużone miało mieć czas pracy to dzisiaj byłaby uchwała 
o przedłużeniu tego działania prawda? A takiej uchwały nie ma. Po drugie 
zobowiązali się, że chcieliby właśnie aby na terenie przedszkola powstało 
niepubliczne przedszkole popołudniu , czyli będzie rodzic płacił za uczęszczanie do 
oddziału, nie wszyscy rodzice chcą z tego korzystać, po południu opłacą nauczycieli 
normalnie jest rodzic zainteresowany utworzeniem takiej działalności oświatowej, 
rozmawialiśmy, ja przygotowuje mu dokumenty w jaki sposób powinien 
zarejestrować to przedszkole niepubliczne na terenie naszego przedszkola 
publicznego popołudniu  do godziny 18. Uważa, że dlaczego nie skoro obiekt stoi 
pusty a rodzice są zainteresowani i chcą pokrywać koszty, będą płacić zarówno 
nauczycielowi jak i również będą płacić właścicielowi tego przedszkola a my z tego 
będziemy mieć jeszcze za najem pieniądze. Sądzę, że takiego typu rozwiązania w 
zakresie oświaty powinny wreszcie się pojawiać, również jest mowa o tym, że będą 
powstawać niepubliczne świetlice dla dzieci nawet do godziny 19 jak będzie taka 
potrzeba bo sporo jednak młodych rodziców pracuje w nienormowanym systemie 
czasu pracy i ponieważ nasze szkolne świetlice funkcjonują do 16 to te 3 godziny te 
niepubliczne świetlice również zabezpieczą. To są właśnie działania nauczycieli, 
sądzę że chyba właściwe w tym zakresie. 
 
Sołtys Strąkowej Jadwiga Zięba: Proszę Państwa, ja nie jestem zorientowana do 
końca w sytuacji naszej Gminy ale uważam na podstawie tego co było mi dane 
obserwować przez 20 lat to uważam Proszę Państwa, że takie wystąpienie Pani 
Skarbnik jakie miało miejsce dzisiaj, powinno przytrafić się tutaj co najmniej 5lat 
temu. Na początku kadencji Pana Kotowicza poprzedniego burmistrza, bo już dużo 
wcześniej mówiliśmy o tym że oświatę należy zreformować, mówiło się o tym i 
przed rządami Pana Kotowicza w naszej Gminie, minęły 4 lata rządów Pana 
Kotowicza nikt tematu reformy w oświacie nie podejmował w ogóle reforma w 
oświacie i cała oświata była jak jakieś zepsute jajo z którym trzeba się bardzo 
ostrożnie obchodzić i dzisiaj kiedy stanęliśmy przed ścianą po prostu, kiedy nie 
możemy już nic innego wymyślić bo nie ma żadnych już rezerw a sytuacja stała się 
taka jaka jest i o której poinformowała nas w swoim  bardzo tragicznym wystąpieniu 
Pani Skarbnik, odczułam to wystąpienie Pani Skarbnik jako osoby która do tej pory 
była bezsilna wobec konieczności wydawania pieniędzy których nie miała a na 
ograniczenie wydawania których nikt tutaj nie chciał się zdobyć, zarówno za rządów 
Pana Kotowicza, później kiedy Burmistrzem został Pan Orzeszek zastał sytuację jaką 
zastał Proszę Państwa i o tym powinniśmy sobie głośno, jasno i uczciwie powiedzieć. 
2011 rok był rokiem odziedziczonym po, poprzednim Burmistrzu i sytuacja w 
budżecie była wiadoma, w skarbcu było pusto i wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze 
nieśmiałe inicjatywy. To o czym dziś mówi Pani Pater, takie rzeczy, takie pomysły 
powinny być promowane, powinny być wdrażane już ładnych parę lat temu, bo 
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wiadomo było, że sytuacja w oświacie prędzej czy później nastąpi i ta odległość do 
ściany skracała się z każdym kwartałem i dzisiaj Proszę Państwa my rozmawiamy 
tylko o takim, tzn. ja jako reprezentująca środowisko wiejskie chciałam powiedzieć z 
tego miejsca po tym co udało mi się do tej pory powiedzieć, że wieś odbiera to jako 
taką niesprawiedliwość bo nie słyszy się o globalnej reformie w oświacie, a próbuję 
się szukać oszczędności okrawając ten tort bokami, czyli okroić to co najłatwiej i tych 
którzy są najsłabsi w artykułowaniu swoich potrzeb, tak było z punktami 
bibliotecznymi, to jest oczywiście niewspółmierny przykład Proszę Państwa ale w 
mojej wsi zlikwidowało się punkt biblioteczny który kosztował nas 100złotych na pół 
roku, jakaż to była oszczędność, ale mówiło się od początku reformy i co dalej stało 
się z tą reformą? Proszę Państwa, dzisiaj Pani Kierownik mówi o przedszkolu które 
będzie funkcjonowało na bazie przedszkola na Ziębickiej a na wsiach gdzie tej 
inicjatywy jest dużo mniej, gdzie ludzi przedsiębiorczych i przygotowanych do tego 
nie ma, w odpowiedniej ilości bo wszystko jest skondensowane w mieście. Tam 
proponuje się jako wyście tworzenie przedszkoli społecznych, a dlaczego nie mówi 
się o stworzeniu przedszkolach tu i ówdzie w mieście na bazie tego co tutaj można 
byłoby wygospodarować? Tylko tu tworzy się taką namiastkę jakiegoś społecznego 
działania wszystko jest gotowe, ogrzane, przygotowane. Kończy się godzina 15, 
zaczyna się tzw. funkcjonowanie czegoś ciała które będzie miało charakter 
społeczny. Proszę Państwa poprowadzić społeczne przedszkole od początku do 
końca w środowisku wiejskim a wziąć to właśnie o czym słyszymy jako przykład 
inicjatywy, dobrze, że są takie inicjatywy Proszę Państwa ale mówmy sobie szczerze 
i otwarcie, nie owijajmy tutaj w bawełnę, powiedzmy o tym jakie oszczędności są 
zaplanowane w szkołach w mieście, jakimi drogami będzie szła reforma 
zatrudnienia i wtedy nam, mieszkańcom wsi będzie łatwiej przełknąć to. Bo dzisiaj 
to odbieramy właśnie jako szukanie rezerw u tych którzy są daleko, którzy są słabi, 
którzy nie mają takiej siły przebicia jak miasto, tu tworzy się dodatkowy oddział  a 
tam się oddziały zamyka, ja nie kwestionuje tego że my nie mamy pieniędzy, tylko 
że ta sytuacja narastała i ktoś powinien ponieść za to odpowiedzialność, ktoś nas w 
końcu do tego doprowadził, do takiej sytuacji w której dziś straszy się nas 
kontrolami i tym, że jeżeli nie my to kto inny zrobi za nas z tym porządek. Taka jest 
dzisiejsza rzeczywistość ale przez wiele lat można było do takiej sytuacji nie 
dopuścić, gdyby znaleźli się odważni, dzisiaj wszystkimi winami obwiesza się Panią 
Burmistrz Ewę Figzał, ja nie chce bronić Pani Burmistrz, ja nie czuję się na tyle 
kompetentna żeby oceniać posunięcia Pani Burmistrz ale wydaje mi się, że trzeba 
sięgnąć trochę głębiej i że nie tylko Pani Burmistrz zawiniła w tej sytuacji i w tym 
naszym dojściu już do ściany, do przepaści bo dalej rok to już tylko przepaść i nie 
wieszać tylko wszystkich psów właśnie na osobie Pani Burmistrz ale zastanowić się 
kto tu jeszcze zawinił i szybciutko opracować program reformy całej oświaty 
zarówno szkół i przedszkoli na wsiach jak i w mieście, bo uważam że jeżeli na 
wsiach są rezerwy, na wsiach można zaoszczędzić to tym bardziej  na tych 
molochach miejskich można zaoszczędzić bo wiadomo że w mętnej wodzie 
najgrubsze ryby pływają i tą zasadą się kierując, wówczas doprowadzimy do obrazu 
który da poczucie sprawiedliwości i w którym łatwiej będzie nam mieszkańcom wsi 
przełknąć to że zarówno my musimy z czegoś zrezygnować jak i mieszkańcy miasta 
żeby to było poniekąd po równo bo Proszę Państwa ja zaczynam słyszeć głosy o tym 
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pamiętacie jak chcieliśmy oddzielić Gminę Wiejską od Miasta, ja sama byłam wtedy 
temu przeciwna ale dzisiaj zaczynam się nad tym głęboko zastanawiać, czy my 
właściwie jesteśmy jakąś kolonią tej Gminy? My mieszkańcy wsi? Gdzie dzisiaj 
remontuje się ulicę, wprowadza się do budżetu remont ulic przy których jest 
wszystko, jest asfalt, są kratki ściekowe a zostawia się mieszkańców wsi brnących po 
kolana w błocie przy niewyremontowanych drogach i nie obiecuje się im 
czegokolwiek. My nie chcemy być jakąś drugą kategorią mieszkańców tej gminy, ja 
apeluję żeby zacząć traktować nas po równo i na przykładzie oświaty tutaj byłoby 
wspaniale właśnie taki pierwszy krok zrobić, takiego przywrócenia nam poczucia 
sprawiedliwości bo w przeciwnym wypadku będzie ten rozdźwięk a przecież nie o 
to chodzi, ja zawsze byłam za tym żebyśmy stanowili całość a tutaj tak to się odbiera 
także nie szukajmy teraz kozłów ofiarnych , my tylko zróbmy taką tą reformę i 
pokażmy że oszczędności nie robi się tylko na obszarach wiejskich ale również w 
szkołach, w placówkach oświaty czy to są przedszkola czy szkoły w mieście i wtedy 
zupełnie inny obraz to całe działanie przybierze bo tak to będziemy się szarpać 
będziemy się przeciw sobie nastawiać a takiego czegoś nie powinno być, bo nie będę 
powtarzać sloganów że zgoda buduje, niezgoda rujnuje ale takie jest życie i nie bez 
powodów takie slogany funkcjonują od bardzo, bardzo dawna. 
 
Radny Franciszek Gawęda: Panie przewodniczący, ponieważ dyskusja jest dosyć 
ożywiona, ja składam wniosek jeżeli nie ma przeciwwskazań formalnych o czym Pan 
zaraz powie, aby ta dyskusja dotyczyła tych wszystkich 3 punktów, punkt b), c) i d) 
czyli wszystkich przekształceń a później oczywiście głosowanie nad poszczególnymi 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: ja myślę, że do tego cały czas 
zmierzamy, bo tu się przejawiają te wszystkie placówki, jest mowa nie tylko o jednej 
placówce, ale o wszystkich i jest mowa o całej sytuacji w całej oświacie. 
 
Przewodniczący Rady Sołeckiej Brodziszowa Stanisław Płachytka: chciałbym 
powiedzieć odnośnie tych konsultacji społecznych u nas tak samo w Brodziszowie, 
w jeden dzień powiadomiono sołtysa, na drugi dzień już jest zebranie. Kilku 
rodziców tylko było i większość było z gminy ludzi, odnośnie tego napisałem pismo 
do Pani Kierownik Pater, Pan Burmistrz też ma i Komisja Oświaty też ma, odnośnie 
tej małej ilości dzieci. Mała ilość dzieci jest przez bałagan organizacyjny Wydziału 
Oświaty, przede wszystkim Rada podjęła uchwałę w lutym w tamtym roku, 
odnośnie przeniesienia przedszkola…. zapis nieczytelny… Pytam Panią Kierownik 
kiedy zostało formalnie przeniesione… zapis nieczytelny. Także wprowadzanie 
ludzi w błąd, Pani Kierownik na pewnym zebraniu mówi „zakaz robienia herbaty w 
przedszkolu dla dzieci, bo jest zarządzenie z sanepidu. Zdziwiło mnie to bardzo, 
pojechałem do sanepidu, pytam Pani a Pani że absolutnie takiego zarządzenia nie 
było, można robić spokojnie herbatę, jest tylko wymóg że albo  kubkach 
jednorazowych albo … zapis nieczytelny… Mi się wydaje że to już jest kłamstwo, tak 
samo odnośnie programu nauczania, Pani Kierownik mówi że jest 5 godzinny okres 
nauczania dla dzieci od pół roku do roku szkolnego, dowiaduje się że nie ma takiego 
programu nauczania, jest obowiązkowy program nauczania dla dzieci 5 letnich. I 
odnośnie jeszcze dojazdów, kilka lat temu jeszcze szkoła w Kluczowej podlegała pod 
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Brodziszów i wozili dzieci do Zwróconej, autobus jechał, utknął w zaspie, Pani 
Kierownik się nie zainteresowała a dzieci szły chyba z półtora kilometra ze 
Zwróconej do Brodziszowa. W Brodziszowie na świetlicy rodzice się zainteresowali i 
te dzieci z Kluczowej spały u rodziców z Brodziszowa, Pani Kierownik się 
tłumaczyła, „mnie też zasypało”, tak ale jest jakiś telefon do sołtysa, można było 
zadzwonić i zainteresować się dziećmi, nie było. I rodzic jeden stwierdził „ta Pani 
jeszcze pracuje w Gminie, dla mnie ona już nie powinna pracować”. 
 
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Maria Pater: Szanowni Państwo 
chodzi o tą sytuację o której mówiła Pani Jadwiga Zięba, od 1 września placówki 
miejskie funkcjonują przy ścieśnionej ilości oddziałów, co to znaczy, jeżeli było 
planowanych 14 oddziałów to funkcjonuje 12 oddziałów jeżeli miało funkcjonować 
28 oddziałów to funkcjonuje 24 oddziały, 23 oddziały w szkole nr 3. Jeżeli miało 
funkcjonować 22 oddziały w gimnazjum to jest 18, w drugim zamiast 13 jest 11, więc 
mamy sytuacje która została spowodowana, czym?  zarządzenie Pana Burmistrza z 
lutego, nie po to zostało wydane żeby komuś utrudnić pracę tylko było jednym z 
celowych działań po to żeby środki które były planowane na oświatę w 2011 roku, 
po prostu wystarczyły i pieniądze są liczone na nauczycieli którzy wchodzą do 
oddziału klasowego, jeżeli oddziały klasowe liczyły czasami 12, 15, 18 osób a można 
było w danym roczniku ze 100 dzieci otrzymać 4 oddziały 25 osobowe, tam gdzie to 
było możliwe dyrektorzy wspólnie z pomocą rodziców spowodowali takie ściśnięcie 
się więc tutaj mówienie że nic nie zostało zrobione w mieście, to nie tak do końca, bo 
te działania zostały już podjęte i to spowodowało że zamknęliśmy budżet oświatowy 
przynajmniej na tym poziomie, na jakim był planowany, po prostu żebyśmy mogli 
normalnie funkcjonować. Musicie Państwo również wiedzieć, że nauczyciele nie 
otrzymywali z budżetu nieplanowane 6% dodatku motywacyjnego jak to było tylko 
1% dodatku motywacyjnego, co też zmniejszyło możliwości dofinansowania 
zarobków nauczycieli i jest jeszcze element związany z nagrodami, na jednym ze 
spotkań, kiedy mówiliśmy w październiku, że sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka 
w oświacie sami po prostu zaproponowali dyrektorzy, że może odłóżmy w tej chwili 
nagrody do wypłaty dla nauczyciel z tego tytułu że jeżeli nie ma tych pieniędzy to 
poczekajmy aż te pieniądze może będą i wtedy spróbujemy uregulować tą sprawę. A 
więc proszę zobaczyć jak drastyczne były również podejmowane działania żeby 
można było zamknąć budżet ubiegłego roku w zakresie oświaty i ściskaliśmy się 
praktycznie kolanem wszyscy jak to mówią, dopinaliśmy to wszystko żeby po prostu 
nie było tak strasznych problemów jakie się pojawiały a przecież w międzyczasie 
wiele tych działań inwestycyjnych, mimo wszystko w zakresie oświaty zostało 
zrealizowanych. Mamy „Orlika” mamy „Radosne Szkoły” 4, mamy wyremontowane 
kilka dachów, proszę popatrzeć, że to co było możliwe w zakresie środków 
inwestycyjnych a to zostało zrealizowane a wydatki bieżące jakimi Gmina 
dysponowała mogły na takie a nie inne działania w zakresie oświaty być. Ja 
rozumiem Pana, Panie Sołtysie że Pan do mojej osoby ma bardzo duże zastrzeżenia, 
ale one biegną z bardziej osobistych  pobudek i prosiłabym żeby Pan nie wyciągał 
pewnych rzeczy tutaj na zewnątrz. Porozmawiamy po spotkaniu jeżeli Pan pozwoli. 
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Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał: Szanowni Państwo, Szacowna 
Rada chciałam podziękować tutaj Pani Jadzi za dobre słowo dlatego, że urzędnik 
samorządowy jest bezbronny wobec słów który każdy może wypowiedzieć w 
stosunku do jego pracy, ocenić jego pracę i tak dalej. Chciałam również podziękować 
Pani Skarbnik za ten wstrząs, bo jednak cyfry nie kłamią i cyfr nie da się oszukać, 
żadnym nastawieniem czy się komuś to podoba czy nie, Pani Skarbnik zawsze 
mówiła o trudnościach w oświacie i my któryś raz z kolei nad tym debatujemy. 
Chciałam tutaj odnieść się do takiej sugestii która była określona że rok 2011 jest 
rokiem straconym. Szanowni Państwo, Szacowna Rada, nie jest to rok stracony 
nawet dla oświaty Gminy Ząbkowice Śląskie. Myśmy analizowali w różnych 
aspektach funkcjonowanie oświaty na każdym poziomie, próbowaliśmy wzmocnić 
system oprogramowaniem wulkan który teraz przynosił skuteczne efekty. 2011 rok, 
do sierpnia funkcjonowaliśmy ze starym budżetem na wszystkie przedszkola które 
od 1 sierpnia miały być jako niepubliczne. Szanowni Państwo, chcę żebyście również 
i niech prasa lokalna też ujawni to szerokiej społeczności naszej, że faktycznie 
dzisiejsza sesja Rady Miejskiej jest jakby rozpoczęciem debaty na temat Ząbkowickiej 
oświaty która w mojej ocenie jest najtrudniejszym tematem naszej Gminy i która w 
mojej ocenie dotyka najszerszą grupę społeczną. Odniosę się tutaj do wypowiedzi 
Pani Sołtys, że te 3 uchwały i 4 która dzisiaj wchodzi to jest jakby kropka nad i do 
symulacji zmian w oświacie, ale dokumenty które są takim projektem zmian, one są i 
one na Komisjach Oświaty i każdej inne Komisji będą analizowane nawet uchwała 
która była przygotowana i w końcu Pan Burmistrz i moja opinia też jest taka że 
trzeba było to wycofać, dlatego że ludzi trzeba informować o jakiej uchwale mówię? 
O zrobieniu zespołu szkół wiejskich, uważam że to była bardzo dobra uchwała która 
dawała bezpieczeństwo dla tych szkół wiejskich bez względu na to czy się nabór 
zrobi do 1 klasy czy nie, natomiast opór społeczny był dość duży i w związku z tym 
będziemy sukcesywnie analizować ten temat w dalszym ciągu po to żeby zacząć 
reformę oświaty. Następna rzecz która była poruszona również jako sondaż co 
można zrealizować do końca lutego to był sondaż przekierowania publicznych 
przedszkoli na przedszkola niepubliczne no ale niestety zdarzyło się tak, że w moim 
gabinecie na rozmowie z Panem Burmistrzem był dyrektor i byli rodzice no i była 
rozmowa nagrywana przez Pana Dyrektora po to żeby ujawnić, nie będziemy robić 
niepublicznego przedszkola i tak dalej, dobrze nie robimy ale w stosunku do 
każdego innego przedszkola, że musimy wejść na ten obszar funkcjonowania 
niepublicznych przedszkoli w Gminie Ząbkowice Śląskie, dla rodzica będzie to miało 
wtórne znaczenie ponieważ koszty opłat za przedszkole nie powinny się 
podwyższyć dla rodzica natomiast organizacyjnie będą inne zasady funkcjonowania, 
nauczyciela i innych osób zatrudnionych w przedszkolu, o to tutaj chodzi. Również 
jeżeli chodzi o łączenie o np. stołówki, była mowa już o komisjach o możliwości 
wydzielenia stołówek systemu, na pewno w tym kierunku będziemy mówić, 
również Szanowni Państwo z roku na rok zmniejsza się liczba oddziałów w 
szkołach, przy istniejącej administracji więc restrukturyzacja administracji która 
pełni rolę zaplecza dla procesu nauczania i wychowania musi mieć również swoje 
restrukturyzacyjne skutki w odpowiednim czasie. Ja myślę, że te uchwały mówię o 3 
uchwałach które są przygotowane dla Szacownej Rady oraz 4 uchwale która tutaj 
wchodzi to jest minimum które możemy i jestem za tym, żebyście Państwo pomogli 
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Panu Burmistrzowi i mojej skromnej osobie, żeby tą restrukturyzacje zacząć 
prowadzić natomiast będzie to jakby otwarcie księgi do zmian które zaproponujemy 
jeżeli chodzi o sieć szkół na następny rok jeżeli taka będzie wola Rady, proszę wziąć 
pod uwagę i wystąpienie Pani Skarbnik i wystąpienie Pani Kierownik i moje tutaj 
skromne słowa. 
 
Radny Antoni Dulęba: Panie przewodniczący, tutaj międzyczasie jak zabierałem 
głos zostały rozdane informacje dotyczące proponowanych zmian organizacyjnych 
placówek oświatowych o koszty z tym związane. Uważam że jest to kolejny 
paszkwil nie do przyjęcia, ja już tu mówię o Olbrachcicach bo tam nie znam innych, 
jest 120 czy 110 tysięcy złotych zaplanowane. Proszę Państwa jest to jeden oddział 
110 tysięcy złotych, dla jednego oddziału jest  grzanie, okna jeszcze niemieckie jak 
były w szkole bo nikt ich nie zmieniał, palec wchodzi między okna i nikt do tej pory 
nie zrobił nic w tym kierunku a w przedszkolu przykładowo nr 4 które jest po   
termomodernizacji z wymienionymi oknami i tak dalej, jest budżet milion 100, na 5 
oddziałów co daje 220 tysięcy na jeden oddział i tu nikt o tym nie pisze, tylko się 
pisze jakie drogie są Olbrachcice, Brodziszów czy coś innego, żeby w ten sposób 
Państwa uspokoić, że tak jest, tak drogo jest właśnie. Przedszkole nr 2, 6 oddziałów 
też wychodzi po 220 tysięcy, jest to przedszkole 10 godzinne ale dzielić na pół 
wychodzi też 100 tysięcy złotych na jeden oddział, jakby nie patrzeć. Jest to 
wskupione, inne są koszty grzania, oświetlenia i tak dalej. Dziękuje za uwagę ale to 
już jest troszkę za dużo wszystkiego. 
 
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Maria Pater: Proszę Państwa 
mamy 4 przedszkola 10 godzinne, jedno przedszkole 5 godzinne to jest właśnie 
przedszkole nr 5 o którym mówiłam. W przedszkolach z oddziałami 10 godzinnymi 
trzeba zatrudnić 2 nauczycieli na jeden oddział, do przedszkola jednogodzinnego 
trzeba 1 nauczyciela. Jeśli chodzi o przedszkole nr 4, w tym przedszkolu w oddziale 
integracyjnym, tak naprawdę pracuje 4 nauczycieli. Dziękuje. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński: Szanowni Państwo ja stawiam wniosek formalny o 
zamknięcie obrad nad tymi projektami. 
 
Radny Marek Ciapka: Ja nie wiem czy w tym głosowaniu nie zachować się jak Piłat, 
dodam tylko że ja nie jestem przeciwny zmianom, tylko ja jestem za zmianami 
systemowymi. Jeżeli chodzi całość tej sprawy i otoczkę tej sprawy ja nie widzę tutaj 
jakichkolwiek zmian systemowych, które gruntownie mogą uratować???. Nie 
stawiałbym tutaj też radykalnych wniosków takie, jakie stawia Pani Kierownik Pater, 
że ta decyzja podjęta przez nową Radę i nowego Burmistrza w związku z tymi 
świetlicami i placówkami oświatowymi była dobrą decyzją, boja nie wiem na jakiej 
podstawie Pani tak sądzi, a może się po niewczasie okazać że dobrą decyzją była ta 
która była zapisana w budżecie przed tymi założeniami, bo tego dzisiaj nie wiemy. Ja 
po dzisiejszej debacie która była emocjonalna, ja też przepraszam może i za swoje 
emocje, nie dowiedziałem się niczego, nie dowiedziałem się o tym o czym tu mówiła 
Pani Sołtys Jadwiga Zięba a tutaj dowiedziałem się że okrawamy ten torcik i na 
końcu zostanie nam tylko pusta patera będziemy musieli ją klepać po głowach. To 
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jest temat bardzo ciężki, temat bardzo wrażliwy ja dzisiaj chyba się wstrzymam w 
czasie głosowania, ponieważ oczekuje jednoznacznych propozycji, za którymi będę 
mógł odpowiedzialnie podnieść rękę, systemowe zmiany w oświacie a tego dzisiaj 
się nie dowiedziałem. Dziękuje. 
 
Radna Grażyna Sobór: chodzi o dzieci, to, co mówił Pan Radny Dulęba, nie 
wyobrażam sobie dojazdu, trzeba by już się nad tym zastanowić, jeżeli chodzi o 
dojazd tych malutkich dzieci, nie wyobrażam sobie dojazdu niezabezpieczonego, bo 
nie wszystkie buzy maja pasy, dzieci w wieku od 3 do 6 lat na swoim własnym 
przykładzie z życia wiem jak oni dowożą te dzieci i naprawdę już trzeba się nad tym 
zastanowić, to jest bardzo poważna sprawa, bo z tego co słyszałam z którejś wsi już 
takie małe dzieci dojeżdżają i to są busy które nie wiadomo czy mają pasy. Wiadomo 
jak dowozi się małe dzieci, to jest sprawa bardzo poważna, dziękuje. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: zamykam dyskusje i myślę w 
ten sposób, że poproszę w tym momencie jeszcze Pana Przewodniczącego  Komisji 
Oświaty aby powiedział czy pozostałe 2 projekty uchwał w sprawie zamiaru 
przekształcenia zostały zaopiniowane pozytywnie:  
 
- w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Stolcu. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami 

Przedszkolnymi przy ul. Piastowskiej 1 w Ząbkowicach Śląskich. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 

 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji Gminy Janusz Labok: Pozostałe 2 projekty uchwał Komisja Oświaty, 
Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Moja propozycja jest taka, że 
teraz będziemy po kolei głosować każdą uchwałę. 
Poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie, kto z Pań i Panów Radnych jest za 
przyjęciem projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Zwróconej, proszę o podniesienie 
ręki. 
 
Głosowanie: 15 głosów za, 4 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: stwierdzam, że Wysoka Rada 
przyjęła zaprezentowany projekt uchwały 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Kto z Pań i Panów Radnych jest 
za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu 
Przedszkolno- Szkolnego w Stolcu. 
 
Głosowanie: 14 głosów za, 4 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: stwierdzam, że Wysoka Rada 
przyjęła zaprezentowany projekt uchwały 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Kto z Pań i Panów Radnych jest 
za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi przy ul. Piastowskiej 1 w 
Ząbkowicach Śląskich. 
 
Głosowanie: 15 głosów za, 4 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Stwierdzam, że Wysoka Rada 
również przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
e) w sprawie realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze, w tym dyrektorom szkół  
i wicedyrektorom oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z 
uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w 
pełnym wymiarze zajęć. 
 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał: omówiła powyższy projekt 
uchwały. Projekt stanowi załącznik nr 10 do protokołu, dodano w podstawie 
prawnej w Art. 42, ust. 6 i 7 pkt. 2 . 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Bardzo proszę Pana 
Przewodniczącego Komisji Oświaty o opinię Komisji. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 
Promocji Gminy Janusz Labok: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Nie widzę pytań, w związku z 
tym zamykam dyskusje i poddaję Wysokiej Radzie pod głosowanie powyższy 
projekt uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego 
projektu uchwały? 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 1 głos wstrzymujący 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Stwierdzam, że Wysoka Rada, 
przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
 



23 

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta 
Ząbkowice Śląskie 

 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć: przedstawił 
powyższy projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu, 
zmieniono  w § 1 , pkt. 1. W rozdziale 3.3 Wskaźniki określające cele rewitalizacji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Bardzo proszę Pana 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński: 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie zaopiniowała powyższy 
projekt. 
 
Radny Krzysztof Gnach: Panie Przewodniczący ja tutaj w kwestii wyprostowania 
numeracji tych paragrafów bo mam tu błąd, podejrzewam że u pozostałych 
członków Rady też jest, chodzi o § 2 , § 3  a później znowu jest § 2, więc należałoby 
wyprostować tą sprawę, bo ktoś kto będzie się powoływał na odpowiednie, że tak 
powiem paragrafy, nie do końca będzie wiadomo o które chodzi, ja wiem że to jest 
literówka czysta ale proszę żeby zwrócić na to uwagę. 
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć: tutaj § 2 będzie 
§4, a §3 będzie § 5 i § 4 będzie § 6. 
 
Radny Franciszek Gawęda: Pytanie będę miał do Pana Prezesa, jeżeli można, ale 
przedtem zanim zadam to pytanie, chciałbym przy okazji wykorzystać ten czas i 
pogratulować Panu Dariuszowi Małozięciowi, kwoty uzyskanej na chyba 
najważniejszy zabytek w tej chwili do rewitalizacji, czyli na zamek. Serdecznie Panu 
gratuluje tego moim zdaniem niewątpliwego sukcesu na bardzo dobrą rzecz. 
Natomiast do Pana Prezesa, Panie Prezesie, bo mam tutaj zapis że w dniu 10 lutego 
czyli nie tak dawno wpłynęło pismo od wspólnoty mieszkaniowej Grunwaldzka 23, 
ja mam tutaj niejasność i chciałbym, żeby Pan mi ją rozwiał czy pieniądze czy środki 
które Pan założył na tą wspólnotę, one przechodzą na inne, czy też będzie jakaś 
zmiana na inny rodzaj wspólnoty? 
 
Prezes Spółki NZ Powiernik Zbigniew Biernacki: No niestety, jest zbyt krótki okres 
czasu by wprowadzić inny budynek, wspólnota Grunwaldzka 23 nie podpisała 
umowy partnerskiej po prostu wycofała się z rewitalizacji tam była kwota 83 tysięcy 
złotych będzie o tyle zmniejszone, no do końca nie mogli się zdecydować, 
jednoznacznie był termin określony podpisania tej umowy partnerskiej, nie podpisali 
w terminie stąd ta zmiana. Dziękuje Bardzo 
 
Radny Krzysztof Gnach: Panie Kierowniku, do kiedy jest termin składania tego 
wniosku? 
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć: do 27 lutego. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: w związku z tym, że nie ma 
więcej osób chętnych do zabrania głosu, zamykam dyskusje i poddaję Wysokiej 
Radzie pod głosowanie powyższą uchwałę. Kto z Pań i Panów Radnych jest za 
przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
 
Głosowanie: 20 głosów za 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Stwierdzam, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
g) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych w 
Gminie Ząbkowice Śląskie: Braszowice, Grochowiska, Olbrachcice Wielkie, 
Pawłowice, Sieroszów, Stolec, Strąkowa, Tarnów  

 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski: omówił powyższy projekt uchwały. Projekt stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Bardzo Proszę Pana 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o opinię Komisji 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński: 
jest pozytywna 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Nie widzę pytań w takim razie 
poddaję Wysokiej Radzie, pod głosowanie powyższą uchwałę. Kto z Pań i Panów 
Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
 
Głosowanie: 20 głosów za 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Stwierdzam, że Wysoka Rada 
jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
h) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

sądowych na kadencję 2012-2015 w wyborach uzupełniających. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: omówił powyższy projekt 
uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu 
Bardzo Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o 
opinię Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński: 
jest opinia pozytywna. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Poddaję Wysokiej Radzie pod 
głosowanie powyższy projekt uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za 
przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały? 
 
Głosowanie: 15 głosów za, 0 sprzeciw, 3 głosy wstrzymujące 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Stwierdzam że Wysoka Rada 
przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Ad. pkt. 7  Interpelacje i zapytania Radnych.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: W okresie międzysesyjnym Pani 
Radna Danuta Tkaczonek złożyła interpelacje w sprawie sposobów składowania i 
dysponowania kamiennymi kostkami, płytami chodników, krawężnikami pochodzącymi 
z rozbiórek nawierzchni prowadzonych w Ząbkowicach Śląskich. 
 
Radna Danuta Tkaczonek: Panie Burmistrzu chciałam się dowiedzieć ewentualnie, 
proszę przekierować zapytanie do właściwej osoby. Jakiś czas temu w kwietniu 2011 roku 
Rada podjęła uchwałę o utworzeniu klubu integracji społecznej, który między innymi miał 
za zadanie pomoc w znalezieniu pracy dla osób które mogłyby wykonywać pewne 
czynności będąc już na emeryturze czy na rencie czy będąc osobami bezrobotnymi. 
Chciałam się dowiedzieć o stan sprawy, czy taki klub powstał? Komu pan zlecił 
prowadzenie tego klubu i jeśli do tej pory nie powstał co było przyczyną, że nadal to 
pozostaje w sferze takiej formalnej uchwały. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek: ten zakres zadań jest w kompetencjach 
Pani Burmistrz Figzał, nie wiem czy w tej chwili jest w stanie odpowiedzieć. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał: jeżeli zakres pytania jest o 
działalność klubu integracji społecznej to na ten moment mamy podstawę prawną do 
utworzenia tego klubu integracji społecznej przy ośrodku pomocy społecznej, 
natomiast pierwotnie lokalizujemy go tutaj w „faelku” na ulicy 1 maja gdzie 
działalność tego klubu będzie określona w odpowiednim czasie i na pewno Komisję 
Oświaty poinformujemy, natomiast na dzisiaj jeszcze nie ma decyzji ani wiedzy 
gdzie będzie docelowo funkcjonował ośrodek pomocy społecznej jeżeli zmieni swoją 
lokalizację, to wtedy lokalizacja klubu integracji społecznej z ulicy 1 maja zmieni się 
na miejsce siedziby ośrodka pomocy społecznej. Dziękuje. 
 
 
Ad. pkt. 8 Sprawy różne 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: Chciałbym poinformować 
Wysoką Radę że została przedłużona przez Pana Burmistrza informacja odnośnie 
analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, powyższa analiza 
została Państwu przesłana drogą elektroniczną na te adresy mailowe urzędowe które 
Państwo posiadają, natomiast kto takiej informacji nie otrzymał bądź nie podał 
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maila, jest ona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, można się z nią zapoznać, 
ewentualnie jeśli ktoś będzie prosił o ksero to można. 
 
Radny Antoni Dulęba: ja chciałem się dowiedzieć od Pana Burmistrza Miernika jaki 
jest stan przygotowań do przydomowych oczyszczalni ścieków biologicznych, bo 
miał Pan udzielić informacji jakoś końcem listopada ale wiadomo coś tam w rodzinie 
wyszło i nie mógł Pan wtedy przybyć na sesje a upłynęło 3 miesiące i chciałbym się 
dowiedzieć. Dziękuje. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: Panie Przewodniczący, 
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ten projekt związany z 
dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków jest w trakcie realizacji. 
Jeżeli będę się mylił to proszę o sprostowanie Pana Kierownika Małozięcia. Terminu 
jakiegoś ostatecznego składania tych wniosków nie ma i to jest termin składania 
rozpoczęty i na bieżąco można składać. Jak będziemy gotowi i będziemy mieli 
wszystkie dokumenty do tego potrzebne to będziemy to realizować.  
 
Radny Antoni Dulęba: Ja Panie Burmistrzu chciałbym się dowiedzieć, kiedy ja będę 
mógł realizować przydomową oczyszczalnię a nie do kiedy będziemy przyjmować 
podania. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik:  Tutaj jak będziemy składać 
wnioski to nie możemy składać wniosków indywidualnych tylko grupowe, 
będziemy to dzielić ewentualnie na miejscowości wiejskie jeżeli całej miejscowości 
wniosek będzie złożony no to wtedy indywidualne osoby będą mogły to realizować. 
Na dzień dzisiejszy jeszcze żadne wnioski nie były składane. My nie składaliśmy 
wniosków o dofinansowanie. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek: Sytuacja jest taka jak mówi Pan 
Burmistrz Miernik, było kilka projektów bardzo istotnych, ponieważ to jest program 
ciągły jeżeli chodzi o przydomową oczyszczalnie ścieków czyli nie ma określonego 
terminu w związku z tym że mieliśmy kilka projektów ciągłych w których były 
określone terminy, nie mogliśmy się zająć tym projektem w tym czasie, do tej pory. 
W tej chwili „wypuszczamy ostatnie” projekty, które są projektami terminowymi i 
zostanie przygotowany przez wydział funduszy zewnętrznych to co otrzymaliśmy 
od mieszkańców przygotowany wniosek do Narodowego Funduszy Ochrony 
Środowiska, mieszkańcy złożyli do nas projekty, my mamy wszystko już tylko nie 
zrobiliśmy my jeszcze wniosku. Panie Darku czy jest Pan w stanie określić, kiedy Pan 
przygotuje ten wniosek? 
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć: Ja myślę, że na 
początku marca na pewno będziemy już mieli zarys tego wniosku, to są jeszcze 
kwestie z badaniami geologicznymi gruntów tych wszystkich osób które złożyły 
swoje aplikacje do tego programu, więc to też termin na wykonanie tych badań czy 
ta działka która została wskazana, czy ona w ogóle nadaje się do tego, żeby 
zainstalować taką przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków. 
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Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek: czyli rozumiem że wstępnie można 
powiedzieć że gdzieś koło początku kwietnia powinno to być zakończone. 
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć: tak to 
powinniśmy mieć zakończony ten etap. 
 
Sołtys Strąkowej Jadwiga Zięba: co do tych oczyszczalni to Proszę Państwa tutaj jest 
jakieś nieporozumienie, myśmy mówili tym że był cały szereg projektów do których 
podkładów geodezyjnych nie potrzeba i nie wiem dlaczego ciągle te podkłady 
geodezyjne są dla Państwa tak ważne żeby sprawę odsuwać. Pan Burmistrz mówi że 
wciąż wnioski są przyjmowane, myśmy mieli określony termin i to krótki we 
wszystkich wsiach zainteresowanych instalacją przydomowych oczyszczalni 
ścieków, które mogłyby być finansowane z tego projektu odbyły się zebrania i listę 
chętnych musieliśmy dostarczyć do Gminy do końca września jeżeli się nie mylę, 
jeśli nie wcześniej. Pół roku minęło, nic się nie dzieje w mojej wsi również pytają 
mnie co z tymi oczyszczalniami a tym czasem te pół roku to było za mało żeby 
cokolwiek w tym temacie nam zwrotną pocztą jako informację przekazać. Tak nie 
może być bo to dotyczy obszarów wiejskich które znowuż mają prawo czuć się no 
traktowane jako takie w 4 kolejce. Ludzie zaczynają się budować, ludzie na wiosnę 
zaczynają różne prace porządkowe, remontowe i tak dalej, mieli nadzieję że o tej 
porze będą już wiedzieli, kto, za ile, jaki  rodzaj oczyszczalni będzie u nich 
instalowany, tym czasem wszystko jest jeszcze w powijakach, oprócz tego, że macie 
Państwo listę chętnych którą dostarczyliśmy pół roku temu nic więcej w tym temacie 
nie zadziało się. Chcielibyśmy mieć co odpowiedzieć naszym mieszkańcom, przy 
okazji najbliższego zebrania wiejskiego a takie zebrania będą odbywały się na 
początku sezonu wiosennego, bo tam znów będziemy o to Pytani. Jeżeli chodzi o te 
projekty zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych tych obrębach 
geodezyjnych, czy ja źle usłyszałam, czy ten wstępny projekt został już wyłożony 21 
lutego ale dla miasta a jeżeli chodzi o te wiejskie obręby? Jest w trakcie 
przygotowywania, a jaką informację powinniśmy na dziś przekazać swoim 
współmieszkańcom jeżeli chodzi o ten etap, żeby niczego nie przegapić bo jest to 
bardzo istotny dokument dla mieszkańców poszczególnych obrębów i mamy tego 
pełno świadomość, więc jeśli tylko w tej materii zacznie się dziać to bardzo 
prosilibyśmy o propagowanie tego przy pomocy afiszy i przy pomocy posłańca a 
również przy okazji naszego bywania w urzędzie zawiadomień, ponieważ nie 
chciałabym aby ta sfera została odesłana tylko do tej elektronicznej formy i do 
Internetu bo bardzo wiele osób zainteresowanych w ogóle korzysta z takiej formy 
przekazu. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich: oczywiście, ma Pani racje, że ten czas no przedłuża 
się z tym projektem, ale tak jak mówiłem indywidualnie też ludzie składają do nasi 
tez mamy o tyle problem, że ciężko jest odmówić teraz przyjęcia kolejnego podania 
składanego dotyczącego tych przydomowych oczyszczalni ścieków i w dalszym 
ciągu, co jakiś czas mamy nowe podania do tego tak jak mówiłem, mieliśmy kilka 
naprawdę ważnych projektów terminowych gdzie termin złożenia wniosków jest 
obligatoryjny i dlatego to przesunęliśmy, że tak powiem na przygotowanie wniosku 
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trochę w terminie późniejszym i stąd niestety trwa to trochę dłużej niż 
przypuszczaliśmy. To tyle i proszę o plany zagospodarowania 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: ja jeszcze pozwolę sobie 
zabrać głos w kwestii tych oczyszczalni, tutaj to nie jest tak, że jeżeli Gmina coś 
zaczyna no to też chce to skończyć, zaczęliśmy bardzo szybko, tak jak Pani Sołtys tu 
wskazała, że do końca września chcieliśmy mieć te informacje z terenów miejskich, 
ale nie po to żeby później czekać pół roku czy rok czasu na realizację tego tylko żeby 
zrealizować to od razu, no niestety napotkaliśmy się na pewne  trudności i tutaj też 
te trudności, że pojawiły się inne terminowe rzeczy za które się zabraliśmy i z braku 
czasu może to troszeczkę odwlekliśmy w czasie ale też te terminy o których Państwo 
wiecie i o których zaznaczaliśmy związane z mapkami geodezyjnymi i z badaniami 
tych gruntów, jeżeli by to była kwestia tylko przyjęcia wniosku, zbadanie jego i 
przesłania dalej na pewno byśmy się dużo, dużo wcześniej tym zajęli i to 
zrealizowali. Co do planów miejscowych bo plan miejscowy jeżeli chodzi o teren 
Strąkowej on jest realizowany przez biuro projektów z Dzierżoniowa i z tego co już 
wiem on jest w zasadzie na ukończeniu, tam był termin wyznaczony przez Panią 
architekt do składania wniosków, do tego planu te wnioski były poskładane a 
obecnie ona na podstawie tych wniosków analizy studium i własnej jak gdyby oceny 
tego terenu, zrealizowała ten projekt i z tego co wiem chyba już projekt jest dostępny 
u nas w urzędzie, bo taką informację ostatnio Pani Ambicka mi przekazała. Dzisiaj 
podjęta przez Szanowną Radę uchwała odnośnie wyodrębniania terenów czy to 
geodezyjnych czy jednolitych pod względem funkcjonalnym, też między innymi 
dotyczy terenu Strąkowej, dlatego że w pewnym momencie, pojawiły się u nas osoby 
zainteresowane inwestowaniem w tzw. fermy wiatrakowe. Takie duże inwestycje 
one nie mogą być realizowane w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy tylko 
poprzez plany miejscowe, z racji tego, że na naszych terenach tych planów w 
zasadzie nie ma, są jakieś szczątkowe na nieliczne miejscowości. Teraz tam gdzie jest 
możliwość postawienia tych wiatraków, bardzo mocno te firmy nas dopingują w 
tym celu żebyśmy wprowadzili możliwość sytuowania tych ferm wiatrakowych tak 
jak to, zakładało studium i to, że Państwo Radni przyjęli tą uchwałę ona nam jak 
gdyby pozwala z jednej strony nie zamykać realizacji planów dla miejscowości tak 
żeby już mieszkańcy mogli realizować swoje inwestycje nie na podstawie decyzji o 
warunkach zabudowy tylko już w oparciu o plany miejscowe a z drugiej strony nie 
zamyka to nam możliwości, jak gdyby planowania, sytuowania tych ferm 
wiatrakowych. Czyli to będzie szło jakby równolegle z tym że jedna rzecz nie będzie 
blokowała drugiej. Na dzień dzisiejszy pani Sołtys jest możliwość zapoznania się 
tutaj z planem i mieszkańcy którzy są zainteresowani, można im przekazać że mogą 
przychodzić i indywidualnie będziemy im przekazywać zainteresowane ich tereny, 
jak są na tym planie zaznaczone i co tam ewentualnie będzie można robić, po tym 
okresie i po wszelkich uzgodnieniach do tego planu dokonanych ten plan będzie 
podlegał wyłożeniu, czyli dokładnie ta sama sytuacja która teraz dzieje się z planem 
miejscowym dla Ząbkowic, to będzie wyłożone do publicznej wiadomości i tutaj to 
też co Pani Sołtys zaznaczała już rok temu nawet, że będziemy jechali do 
mieszkańców z tym planem do świetlicy wiejskiej, czy to jeden dzień czy dwa dni 
czy wybierzemy sobie jakiś okres czasu żeby Ci mieszkańcy na miejscu mogli sobie 
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podejść, obejrzeć ewentualne uwagi wtedy do tego wnieść. Wgląd można mieć od 21 
lutego prawdopodobnie do końca marca ale to jest 21 dni roboczych. Oczywiście po 
tym czasie też będziemy udostępniać, z tym nie ma problemu, natomiast po tym 
terminie, każdy mieszkaniec zainteresowany, ma jeszcze 2 tygodnie, czyli 14 dni, na 
to żeby ewentualne uwagi do planu wnieść. 
 
Radny Krzysztof Gnach: Ja mam takie dosyć istotne i myślę, że ważne pytanie 
odnośnie jeszcze tych przydomowych oczyszczalni ścieków. Mam pytanie do Pana 
Kierownika Dariusza Małozięcia w kontekście tego co powiedziała Pani Sołtys, że 
niektóre osoby planują remonty na wiosnę, budują się, czy program na 
dofinansowanie tych przydomowych oczyszczalni przewiduje taką sytuację że osoby 
które już wydatkowały na ten cel, jakieś środki będą miały to uwzględnione w 
refundacji? 
 
Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Dariusz Małozięć: Będziemy teraz 
analizować te złożone wnioski i jeśli te przydomowe oczyszczalnie zostały 
zrealizowane w takiej technologii zgodnej z normami ISO i normami Unii 
Europejskiej to z tego, co zostałem poinformowany przez Narodowy Fundusz to 
będą one mogły zostać włączone w ten program natomiast tak jak mówię pierwszy 
krok musimy wykonać, czyli zrealizować te badania następnie skierować wniosek do 
Narodowego Funduszu. 
 
Sołtys Strąkowej Jadwiga Zięba: Proszę Państwa ja jeszcze wracam do tych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Na dzisiejszej sesji a mamy dziś 23 luty, 2 dni 
robocze już minęły dowiadujemy się, że plany są złożone do.. zapis nieczytelny. Ja 
uważam, że do takiej społeczności jak nasza, osoby, które zajmują się 
projektowaniem tego planu przestrzennego, powinny dotrzeć nawet z własnej 
inicjatywy zaproponować nam jakieś spotkanie i spotkać się z wszystkimi 
mieszkańcami a nie urządzać tutaj czegoś takiego. Przecież to kosztuje nas tyle 
pieniędzy, że chyba w ramach tych pieniędzy stać takiego projektanta na konsultację 
na miejscu, minęła cała zima, tutaj dowiaduje się od Pana, że już jakiś projekt został 
przedłużony w urzędzie. Tymczasem nikt z nami w tej kwestii się nie komunikował, 
ja bym bardzo prosiła żeby taka praktyka, była powszechnie stosowana też w 
stosunku do innych obrębów. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek: Pani Sołtys tu jest jakieś 
nieporozumienie. Rada Miejska wyraziła zgodę na opracowanie projektu, myśmy 
ogłosili przetarg, i został wybrany. Ktoś przystępuje do sporządzenia projektu. Ten 
projekt trafił do urzędu, bo jest opracowany no i Pan Burmistrz mówi, że jest już ten 
projekt, można przyjść go dzisiaj zobaczyć, bo już jest. I ten projekt jest uzupełniany 
o różnego rodzaju informacje i później będzie formalnie wyłożony dla mieszkańców 
tak jak ten projekt który myśmy mieli dla miasta, no tez dostaliśmy przez 
opracowanie, trafił do miasta i teraz jest jego formalne przedłożenie, można go 
obejrzeć w wydziale a później nastąpi formalne wyłożenie czyli na tej sali będzie 
dzień gdzie można przyjść i już proceduralnie tego dokonać. 
 



30 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: W momencie, kiedy Wysoka 
Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu, wtedy Sołtysi byli poinformowani, 
rozdawaliśmy przecież te wnioski naszym mieszkańcom, że mogą składać te wnioski 
właśnie do tego plany i teraz przy wyłożeniu się okaże czy zostały uwzględnione czy 
nie. 
 
Sołtys Strąkowej Jadwiga Zięba: Mi chodzi o to, żeby do nas do poszczególnych 
Sołectw został opracowany plan, dla których ten plan jest sporządzany?? 17:28, żeby 
dotarły wcześniej afisze mówiące, że od dnia 1 kwietnia projekt jest już wyłożony do 
wglądu a w dniu takim i takim będzie zorganizowane spotkanie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: tak będzie, bo jeszcze nie ma 
ogłoszonego terminu że plan już jest do wglądu, to będzie zrobione o czym 
poinformował Pan Wiceburmistrz i jeszcze dodatkowo Ci planiści wraz z 
pracownikami z tym planem, przyjadą do danej miejscowości, na dzień dzisiejszy on 
tylko jest w urzędzie i tu jest taka dobra wola że kto chciałby już oglądnąć to zostanie 
udostępnione 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: My nie możemy zmusić 
projektantów do tego żeby oni jakieś spotkania z mieszkańcami zwoływali, czy 
rozmawiali z poszczególnym mieszkańcem , to też proszę sobie wyobrazić jak w 
takiej miejscowości np. Stolec gdzie jest ponad tysiąc mieszkańców, jak każdy by tak 
przychodził i mówił a ja chcę to, ja chcę tamto. Nie ma takiej możliwości ani my nie 
możemy ich formalnie zmusić. Mieszkaniec ma chyba 21 dni albo miesiąc czasu na to 
aby wnioski do planu przedstawić i to nie jest jeden dzień to jest miesiąc czasu. To 
tez nie może być takiej sytuacji aby jedna osoba która tworzy plan, czy pracownicy 
urzędu akurat z tego wydziału w liczbie 2 czy 3 osób żeby one 19 sołectw 
zadowalały pod każdym względem, są jakieś procedury, te procedury są zachowane, 
jak możemy już i tak idziemy w stronę mieszkańców, że wyłożenie będzie 
dokonywane w danej miejscowości, będziemy się spotykać nie raz tylko kilkakrotnie 
jeśli będzie taka potrzeba, ale to też proszę zrozumieć, że my mamy też ograniczone 
możliwości. 
 
Sołtys Jaworka Kazimierz Wojtaczka: …miałem różne usterki, które zgłaszałem, 
wybicie okna przez wietrzny dzień …zapis nieczytelny…, że Gmina przyznała 80% 
na to a 20% zostaje w kwestii współlokatora i nie może być ta sprawa rozstrzygnięta. 
Chciałbym się dowiedzieć jak to dalej jest w tych kwestiach, jak coś się stanie, czy 
spadnie dachówka czy cokolwiek. 
 
Prezes Spółki NZ Powiernik Zbigniew Biernacki: faktem jest, przejęliśmy 
wszystkie obiekty gdzie są świetlice i  w związku z tym, że w niektórych obiektach 
są wykupione mieszkania załóżmy, czy lokale, jest udział tych osób przy łożeniu na 
remonty części wspólnych, no niestety nie dopilnowała Gmina, wcześniej nie zrobiła 
tam wspólnot mieszkaniowych nie ma uchwał, nie ma regonu NIP-u, no ale nie 
mniej jednak Gmina nie ma obowiązku płacenia za właścicieli tez tego udziału który 
jest przewidywany w ustawie o własności lokali, że każdy z właścicieli do wysokości 
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swojego udziału pokrywa te koszty związane z kosztami wspólnymi, jest to na dzień 
dzisiejszy nieuregulowane, próbowaliśmy to uregulować, tu u Pani Sołtys, nie 
wyrazili właścicieli zgody na współuczestniczenie we wspólnocie mieszkaniowej i 
sprawa też upadła, czyli nie ma jakby świadomości, że lepiej mieć tą wspólnotę 
mieszkaniową żeby zbierać sobie fundusz remontowy i z tego remontowego łożyć na 
pewne naprawy i remonty. Jest to dosyć problem złożony, będziemy nad tym 
pracować, żeby to uporządkować i zrobić, bo nie może tak być żeby Gmina 
wydatkowała pieniądze niezgodnie prawem na te części gdzie nie jest właścicielem. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: Panie przewodniczący, 
Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Panie Sołtysie ta sprawa 
trafiła do nas do gminy, ja osobiście też chyba odpowiadałem albo poprzez swojego 
Kierownika Panu Prezesowi. Tam rzeczywiście jest taka sytuacja, że my nie możemy 
ponosić większych kosztów niż mamy udział w nieruchomości, dlatego, że 
Burmistrz wtedy by podlegał dyscyplinie finansowej, za wydawanie pieniędzy 
niezgodnie z prawem. Co prawda ja myślałem, że my zapłacimy swoją część a tutaj 
spółka jakoś wywrze delikatnie mówiąc presję na tym lokatorze i on dołoży się i ta 
sprawa będzie zakończona. Nie miałem do tej chwili informacji, że ta sprawa w 
dalszym ciągu nie jest załatwione no i postaram się dokładniej rozeznać w tej 
sprawie i jak coś to udzielę informacji Panu Sołtysowi. Ja tutaj jeszcze raz bym chciał 
zaznaczyć, że to są bardzo trudne sytuacje i na pewno Pani Radna Danuta Tkaczonek 
pamięta z zeszłego roku sprawę remontu dachu, gdzie też gmina tylko w jakiejś 
części mogła partycypować a z uwagi na to że inni lokatorzy mieli swój udział i nie 
wyrażali zgody na ten remont, mieliśmy ręce związane, to chyba Pani T. sprawa z 
zeszłego roku. Tam gdzie gmina jest 100% właścicielem nieruchomości tam nie 
mamy problemu, jest jakaś potrzeba, mamy zabezpieczenie, to realizujemy, 
natomiast gdzie pojawia się chociaż jeden właściciel, pojawia się współwłasność 
wtedy my poniekąd już zaczynamy mieć związane ręce. 
 
Sołtys Sołectwa ulicy Kamienieckiej Jerzy Rzepka: to nie jest problem tylko 
Jaworka… zapis nieczytelny 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: to tak jak przekazałem Panu 
Sołtysowi, ja się postaram rozeznać w tej sytuacji i ewentualnie wtedy większej ilości 
osób odpowiem. Jedna z takich możliwości to jest taka żeby zgłosić po prostu do 
inspektora nadzoru budowlanego, który wyda decyzje. 
 
Sołtys Strąkowej Jadwiga Zięba: uważam, że powinny być coś takiego jak 
zgłoszenia do Komisji, przecież to jest kwestia Gminy, to Gmina zawaliła sprawę, 
Gmina sprzedała części budynku i nie powołała w tym momencie wspólnot. Dzisiaj 
właściciele brzydko mówiąc wypinają się na wspólnotę, bo po co oni będą płacić jak i 
tak do tej pory wszystko mieli za friko. To Gmina płaciła za wywóz szamba za cale 
oświetlenie klatki schodowej, za śmieci, za porządek dookoła budynku i tak dalej i 
tak dalej. To trzeba jak najszybciej rozwiązać. Ja rok temu zwróciłam się z pismem w 
imieniu mieszkańców Strąkowej o powołanie wspólnoty budynku nr 14 w którym 
udział w postaci świetlicy i sklepu który dzierżawili… zapis nieczytelny… było 
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zebranie, był Pan Prezes, oczywiście jeden lokator który ma niewielki udział wyraził 
zgodę, drugi nie, ale póki oni nie odczują tego finansowo to dla nich ten stan będzie 
trwał, to już jest rok czasu jak ja o tym mówiłam …zapis nieczytelny… Jeżeli ja rok 
temu proszę o powołanie wspólnoty i nic z tej wspólnoty nie wychodzi … zapis 
nieczytelny…  
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: Ja chciałbym tutaj 
zaznaczyć, że my już od jakiegoś czasu, pracujemy nad tym, żeby uporządkować 
sferę gospodarki nieruchomościami, dlatego, że to nie tylko takie rzeczy koło których 
tutaj mówimy nam się pojawiają jako nieprawidłowości w tym wszystkim, jeżeli 
Panowie Sołtysi życzą sobie, bardzo proszę można składać do nas pisma w tej 
sprawie, tylko że odpowiedź będzie jedna, my mamy 80% udziału i w takim udziale 
pieniążki zabezpieczamy, nie ma problemu. Teraz sprawa tego czy jest zawiązana 
wspólnota czy nie, według mnie nawet jeżeli jest wspólnota to najczęściej  w 
większości z uwagi na to że nie przekracza w budynku tych 7 lokatorów, jest to 
wspólnota mała, gdzie każdy nawet jeżeli ma 5, 4 % udziału, ma głos decydujący, 
czyli jeżeli powie „nie” w tej sprawie to uchwała wspólnoty nie podlega uchwaleniu 
i nie można nic zrobić dalej. Gmina będzie miała 98% udziału w nieruchomości ktoś 
będzie miał 2% powie „nie” przy małej wspólnocie i nie możemy nic zrealizować, 
więc tu kwestia czy jest wspólnota założona czy nie w tej akurat sprawie moim 
zdaniem, nie robi problemu. Co innego, że zgadzam się uporządkowanie powinno 
być, jeżeli jest przynajmniej 2 właścicieli. 
 
Radna Danuta Tkaczonek: Panie Burmistrzu przepraszam, trzeba tu uporządkować 
pewną wiedzę bo w wspólnoty co do zasady już są z natury prawa, chodzi o formę 
zarządu. Bo jeżeli jest do kilku mieszkań, więc jest wspólnota tzw. mała już z natury 
a jeżeli jest ponad 7 to już jest wspólnota duża i teraz pozostaje kwestia zarządu tą 
wspólnotą, czy to będzie zarząd bezpośredni tak jak Pan mówi przy wspólnocie 
małej aczkolwiek wspólnota mała może się ubiegać o formę zarządu przez zarządcę, 
ale jest też inne wyjście, jeżeli jest grupa osób i która będzie miała 50% wówczas 
sprawę może podać do sądu żeby sąd nałożył obowiązek na współwłaściciela który 
uchyla się od odpowiedzialności łożenia kwot na te remonty, żeby poprzez nakaz 
sądowy wykonał ten obowiązek. Więc jeżeli Gmina ma te 80% w Jaworku może 
podjąć taką drogę po prostu i wykazać że ten remont oczywiście no nie jest jakąś tam 
małą formą tylko jest to remont niezbędny dla przeprowadzenia tej kwestii. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: Ja chciałbym zaznaczyć że 
na początku powiedziałem że zajmę się tym i sprawdzę tę sytuację, też nie wiem czy 
poprzez sąd można będzie realizować koszt takiej inwestycji który wacha się w 
granicach 1000złotych i rzeczywiście tam kilka dachówek jest poruszonych, czy tu 
ma sąd coś do powiedzenia czy nie ale na samym początku powiedziałem ja to 
sprawdzę, jeżeli będą jakieś możliwości rozwiązania to będziemy to robić 
 
Sołtys Jaworka Kazimierz Wojtaczka: Ja w ubiegłym roku alarmowałem, to był 
miesiąc lipiec za przedstawieniem przede wszystkim granic tej świetlicy, bo uznałem 
…zapis nieczytelny… wykluczyć współwłasność, to jest tzw. zniesienie 
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współwłasności i Gmina ma święty spokój z współwłaścicielem i jakiekolwiek 
bieżące prace mogą być wykonywane. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik: ja myślę że takie kwestie to 
trzeba w wydziale załatwiać, porozmawiać, jest to słuszna propozycja 
 
Sołtys Jaworka Kazimierz Wojtaczka: z tego wynika, ze we wszystkich budynkach 
gdzie jest współwłaściciel, nie zrobimy nic. My sami naprawiliśmy zamek. 
 
Radna Grażyna Sobór: kto jest zarządcą ulicy Dolnośląskiej, Gmina tak? Ja mam 
prośbę, proszę już po zimie sprawdzać, zwrócić uwagę na to, bo są już duże dziury 
przy wjeździe na Dolnośląskiej jest w tej chwili wyrąbana bardzo duża dziura, 
można sobie koło urwać. Nie wiem czy były już zgłoszenia ale naprawdę, to jest też 
poważny problem, co roku. Dziękuje. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik: co do tych dziur to pozwolę 
sobie powiedzieć że ostatnio nawet z Panem Burmistrzem jechaliśmy i je omijaliśmy.  
Ja przekazywałem Panu Burmistrzowi informację że na dzień dzisiejszy tak 
gruntowna i prawdziwa naprawa tego jest niemożliwa z uwagi na to, iż temperatury 
nam nie pozwalają i o ile wiem to jeszcze wytwórnie mas bitumicznych chyba nie 
uruchomiły produkcji. Będziemy próbowali te większe dziury zabezpieczać klincem 
i ubić, zrobić to doraźnie żeby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu, a jak tylko nam 
pozwoli pogoda to będziemy to realizować, już mam wyłonionego wykonawcę tych 
remontów. 
 
 
Ad. pkt. 9. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął obrady. 
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