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BRM.0002.28.2012 
Protokół nr XXVIII/2012 
z sesji Rady Miejskiej 

w Ząbkowicach Śląskich 
odbytej w dniu 30 kwietnia 2012 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

Godzina rozpoczęcia: 10:00 
Godzina zakończenia: 11:50 
 
W sesji udział wzięli:  
1. Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich  

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 
 
Nieobecni usprawiedliwieni Radni: 
2. Zdzisław Burnat 
3. Jacek Górowski 
4. Dorota Krusze    
 
Ponadto uczestniczyli: 
5. Marcin Orzeszek    Burmistrz Ząbkowic Śląskich 
6. Ewa Figzał     Zastępca Burmistrza 
7. Piotr Miernik    Zastępca Burmistrza 
8. Iwona Aibin    Sekretarz Gminy 
9. Bożena Kurczyna    Skarbnik Gminy 

 
10. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy 
11. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 
12.  Przewodniczący Zarządów Osiedli  

(lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 
 

13. Prasa lokalna oraz osoby przybyłe na sesję 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym oraz na podstawie Statutu Ząbkowic Śląskich, § 36 pkt. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  -  o t w o r z y ł  XXVIII Sesję 
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy 
w niej 18 radnych, co stanowi odpowiednie quorum, przy którym rada może 
obradować i podejmować prawomocne decyzje.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  poinformował, że protokół  
z obrad prowadzić będzie Pani Monika Gwóźdź.   
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Następnie przedstawił porządek obrad. 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z dnia 30.03.2012 roku. 
3. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.     
5. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Ząbkowice Śląskie na lata 2012 -2026  
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012; 
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na 

zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony terenu oznaczonego 
geodezyjnie działką nr 107/5 AM- 12 Obręb Centrum o powierzchni 30 m2 

stanowiącego własność Gminy Ząbkowicach Śląskie położonego  
w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Ziębickiej; 

d) 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; 

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) w sprawie rezygnacji Radnego z funkcji członka Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich; 

6.      Interpelacje i zapytania Radnych.  
7. Sprawy różne. 
8. Zakończenie obrad.  
 

Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  poprosił Wysoką Radę, aby  
do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały, który poddał pod głosowanie. 
 
• projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Stałych Komisji 

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

 
Poprosił, aby w pierwszej kolejności rozpatrzyli projekt uchwały: 
 
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012; 
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a następnie: 
 
• w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Ząbkowice Śląskie na lata 2012 -2026  
 
Dodał, że prośba jego odnośnie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie 
uzupełnienia składu osobowe podyktowana jest tym, że Radny Marek Ciapka złożył 
rezygnację z pracy w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, a Pani Grażyna 
Sobór złożyła taką akceptację w pracy Komisji. 
 
Również zapytał, czy ktoś chce coś wnieść do porządku obrad? 
 
Radny Franciszek Gawęda, w sprawie formalnej, zauważył, że nie ma na sali Radcy 
Prawnego Urzędu, który jest dzisiaj niewątpliwie bardzo potrzebny. W związku z 
tym poprosił, aby Radca Prawny pojawił się na Sesji Rady. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że jest to niemożliwe, 
ponieważ Pani Mecenas w tej chwili przebywa na urlopie, nie będzie jej przez cały 
tydzień. 
 
Radny Franciszek Gawęda, kontynuując w sprawie formalnej, zwrócił się z pytanie 
do Pana Burmistrza i poprosił o odpowiedź słowną jak również i pisemną: czy 
sposób powołania i prowadzenia dzisiejszej sesji jest zgodnie z ustawą o 
samorządzie oraz z innymi przepisami prawa? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że to Wysoka Rada 
decyduje, czy jest to zgodne z prawem czy nie. W jego opinii jest zgodne z prawem. 
Nie wie, dlaczego miałoby być niezgodne z prawem, nie ma wiedzy takiej. 
 
Radny Franciszek Gawęda, dodał, że to pytanie związane z Radcą Prawnym zadał, 
dlatego, ponieważ Radca Prawny dwa tygodnie temu była na odczytaniu wyroku 
Sądu Apelacyjnego w sprawie Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Andrzeja 
Dominika. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, przerwał Radnemu  
i powiedział, że w tym momencie Pan Radny mówi nie prawdę, ponieważ on, jako 
Andrzej Dominik nie miał żadnej sprawy i poprosił, aby nie wprowadzać w błąd. 
 
Radny Franciszek Gawęda, sprecyzował, że Łukasza Dominika syna Pana Andrzeja 
Dominika, który od tamtego wyroku nie prawnie  … zapis nieczytelny. Przeczytał, 
że anuluje się aneks do umowy zawartej pomiędzy Panem Andrzejem Dominikiem a 
Gminą, cedując dzierżawę pola na syna Łukasza. Aneks ten jest nieważny, a więc do 
26 lutego br. 2012 sprawował formalną piecze na ziemiami wydzierżawionymi od 
Gminy Ząbkowice Śląskie, w związku z powyższym należałoby przyjąć, że Pan 
Andrzej Dominik nie dostosował się do § 24 f ustawy o samorządzie gminnym, który 
mówi, że tego typu rzeczy nie wolno robić, jest to ustawa o znamionach 
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korupcyjnych, w związku z powyższym uważa, że dzisiejsza sesja została zwołana 
niezgodnie z prawem oraz nie może być dzisiaj przeprowadzona, ponieważ będą 
zmuszeni za jakiś czas te wszystkie uchwały zmieniać. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, oświadczył, że w 2007 roku 
złożył rezygnację z tej dzierżawy, natomiast, jakie były dalsze konsekwencje to już 
jest inna sprawa. On, jako Andrzej Dominik Radny złożył rezygnację z umowy 
dzierżawy w 2007 roku. 
 
Radny Franciszek Gawęda, powiedział, że sąd był innego zdania, w związku z tym 
był taki wyrok, jaki był, jeżeli ktokolwiek ma jakieś obawy, dlatego też prosi, aby 
dzisiejsza sesje przerwać do czasu przybycia Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego. 
 
Sekretarz Gminy Iwona Aibin, przedstawiła stan prawny stwierdzony na 
podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy. Zgodnie z art. 383 
§ 1 pkt. 5 ustawy kodeks wyborczy „wygaśnięcie mandatu radnego następuje w 
przypadku naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z 
wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności”. 
Zgodnie natomiast z § 6 niniejszego artykułu „w przypadku niezrzeczenia się funkcji 
lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego w terminie, o którym 
mowa w § 5, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, w 
ciągu miesiąca od upływu tego terminu”. Niniejszy przepis wymaga stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu w drodze uchwały. Wynika z tego, że stan faktyczny, w 
którym uchwała łączy skutek w postaci wygaśnięcia mandatu radnego obejmuje 
dwa zdarzenia: zaistnienie przesłanki określonej w art. 383 § 1 Kodeksu Wyborczego 
i uchwała Rady potwierdzająca, że ta przesłanka faktycznie zaistniała i, że w 
związku z tym nastąpiło wygaśnięcie mandatu. Oba te zdarzenia muszą wystąpić 
łącznie, co oznacza, że samo powstanie okoliczności faktycznej uzasadniającej 
stwierdzenie wygaśnięcia mandatu nie pozbawia jeszcze mandatu bytu prawnego. 
Istnieją jeszcze środki ochrony prawnej, jeżeli chodzi o zaskarżenie uchwały do 
WSA. 
 
Radny Franciszek Gawęda, w związku z powyższym, dodał, że tydzień temu przed 
wysłaniem zawiadomień o dzisiejszej sesji złożył do pana Przewodniczącego dwa 
wnioski: uchwałę radnego rady miejskiej zgodnie z przysługującym mu prawem, 
jedna dotyczyła wygaśnięcia mandatu przewodniczącego rady miejskiej Andrzeja 
Dominika oraz wygaśniecie mandatu przewodniczącej komisji rewizyjnej Pani Anny 
Józefowicz. Oby dwie te uchwały nie znalazły się w dzisiejszych uchwałach jak 
również nie znalazły się w uchwałach mających miejsce sesji dnia 8 maja. 
Podejrzewa, że jest to świadome i celowe działanie Pana Przewodniczącego jak i 
pozostałych pracowników w celu zrozmydlenia sytuacji i zwiększenia jeszcze o ileś 
kilka miesięcy dalej pracę Pana Przewodniczącego. W związku z powyższym wydaje 
mu się, że oni, jako Rada Miejska powinni podjąć natychmiastowe działania 
związane z wygaśnięciem mandatu Radnego Rady Miejskiej Andrzeja Dominika. 
Również chciałby odesłać do książeczki, którą otrzymali szkoląc się na radnych 
„poradnik radnego i sołtysa” tam jest dokładnie wyjaśnione i rzeczy samej 
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troszeczkę inaczej niż to przedstawiła Pani Sekretarz, ale i on rozumie Panią 
Sekretarz, rozumie, pod jakim przymusem musiała działać, aby to powiedzieć, co 
powiedziała, co jest oczywiście niezgodne z prawem. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, powiedział, że Pan Radny ma 
prawo wyrazić taką swoją opinię. 
 
Sekretarz Gminy Iwona Aibin, oświadczyła, że nie działa pod przymusem, jeżeli 
chodzi o stan faktyczny i prawny wynikający z poradnika to zdaje się, że jest on z 
2008 roku, a Kodeks Wyborczy z 5 stycznia 2011 roku. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że nie może się 
zgodzić z formułowaniem Pana Radnego, że pracownicy również urzędu nie 
przekazują projektów uchwał w odpowiednim momencie, oczywiście pracownicy 
urzędu nie mają nić do projektów uchwał, więc oczywiście sformułowanie, które Pan 
Radny użył jest nieprawdziwe. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poinformował Pana Radnego, 
że projekty uchwał, które złożył do Biura Rady zostały skierowane do opiniowania 
przez Radcę Prawnego jak również zostaną skierowane do Komisji Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zwrócił się do Burmistrza i powiedział, że jeżeli 
odsłucha jego wypowiedź, to zauważy, że procedowanie uchwał, które on złożył, 
było skierowane wyłącznie do Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja 
Dominika, pozostałe sprawy dotyczyły się i to podtrzymuje również urzędników 
miejskich. 
 
Złożył również wniosek o przerwanie sesji Rady Miejskiej do czasu pojawienia się 
Radcy Prawnego Urzędu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poddał pod głosowanie 
zgłoszony wniosek. 
 
Głosowanie: 2 głosy za, 12 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące 
 
Wniosek nie przeszedł. 
 
 
Ad. pkt. 2. Przyjęcie protokołu z dnia 30.03.2012 roku. 
 
W związku z brakiem uwag do protokołu, Wysoka Rada przez aklamację przyjęła 
protokół z dnia 30.03.2012. 
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Ad. pkt. 3. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym uczestniczył w spotkaniu wraz Panem Zastępcą Burmistrza 
Piotrem Miernikiem z Prezesem Oddziału Wojewódzkiego Ogródków Działkowych 
i z naszym Zarządem Ogródków Działkowych w sprawie przejęcia gruntów. 
Uczestniczył w powiatowej radzie zatrudnienia. Brał udział: w jubileuszu 20- lecia 
Straży Miejskiej, w sesji przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych naszej gminy, w szkoleniu i pokazie dekoracji stołów i potraw, w 
pracach stałych komisji rady miejskiej, przyjmował interesantów. 
 
Ad. pkt. 4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek przedstawił informację ze swojej 
pracy od ostatniej sesji (informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 
 
Ad. pkt. 5. Podjęcie uchwał. 
 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Dodała, że na Komisji Gospodarczej wniesiono autopoprawkę do załącznika nr 4 na 
wydatkach inwestycyjnych w dziale 921 20 na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą 
„opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, architektonicznej i archeologicznej” 
była w ramach rewitalizacji, i ten wyraz zastępuje się wyrazem rewaloryzacji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję. 

Radny Marek Ciapka, poprosił o informację dot. zadania realizacji telebimów? Jak to 
będzie wyglądało? Jakie to będą czy mobilne czy stacjonarne? W jaki obszarach? Jaki 
będzie tego zakres? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że  jest to projekt 
realizowany przez 12 samorządów, liderem tego projektu jest miasto Wałbrzych, 
projekt jest współfinansowany z regionalnego programu operacyjnego z działu 
turystyka, współfinansowany również przez Urząd Marszałkowski, nasz wkład jest 
1, 36 % całego zadania, tj. właśnie ta kwota 63 tys zł, telebimy ledowe mają być 
zamontowane dla tych 12 gmin, które będą promować swoje atrakcje turystyczne, w 
takich miejscach jak Bielany wrocławskie, Wrocław , Wałbrzych czyli w takich 
dużych ośrodkach w dużych skupiskach ludzi. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów w dyskusji, zamknął ją i poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt 
uchwały: 
 
Głosowanie: jednogłośnie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
b) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2012 -2026  
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem głosów w 
dyskusji, poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały: 
 
Głosowanie: jednogłośnie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na 

zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony terenu oznaczonego 
geodezyjnie działką nr 107/5 AM- 12 Obręb Centrum o powierzchni 30 m2 

stanowiącego własność Gminy Ząbkowicach Śląskie położonego  
w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Ziębickiej; 

 
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Gnach, 
przedstawiła powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że również i ta uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem głosów w 
dyskusji, poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały: 
 
Głosowanie: jednogłośnie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
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d) 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, przedstawiła powyższy 
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Również przedstawiła kolejny projekt uchwały o takiej samej nazwie, ale innej treści 
- pkt. e) projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Sporty, Rekreacji, Turystyki i 
Promocji Gminy Janusz Labok, przedstawił, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 
przedstawione dwa projekty uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję. 

Radny Antoni Dulęba, uważa, że uchwała Rady podjęta w lutym, co wiedzieli już 
wszystko na temat reorganizacji jednostek oświatowych, bo również była podjęta 
uchwała w podobnym czasie odnośnie likwidacji czy przekształceń, nie powinna być 
zmieniania na miesiąc czasu później. Wydaje mu się, że to bardzo brzydko wygląda, 
bo tym samym Ci sami ludzie wprowadzają nową uchwałę miesiąc po starej 
uchwale, jeszcze z błędami. Zwrócił uwagę, że w załączniku w tabeli nr 1 są dwa  
pkt. 4. Jak można tak robić, co o nich pomyślą wyżej w urzędzie nadzoru 
wojewódzkiego. Dla niego jest to śmieszne, i uważa, że takie uchwały powinny być 
wycofane, a ewentualnie w sierpniu mogliby podjąć na nowy rok szkolny, a nie na 
dwa miesiące tego roku. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał, podziękowała Panu Radnemu 
za wychwycenie tego uchybienia. Dodała, że te uchwały są niezbędne do tego, aby 
płynnie przejść z okresu przejściowego. Uchwała z 23 lutego była niezbędna do 
wprowadzenia zmian w arkuszach organizacyjnych, które są składane do 30 
kwietnia i określają nowe zasady funkcjonowania szkół, jeżeli chodzi o stanowiska 
dyrektorów, wicedyrektorów i innych stanowisk pomocniczych w nowym roku 
szkolnym, natomiast na skutek spotkań, które odbyły się w obecności dyrektorów 
rozmów indywidualnych spotkań ze związkowcami, bo organizacje związkowe 
pozytywnie opiniują zarówno projekt uchwały pierwszy i drugi. Prosi i wnosi w 
dalszym ciągu o przyjęcie tych uchwał. 
 
Radny Marek Ciapka, powiedział, że w czasie głosowania nad treścią pierwotną 
uchwały, wstrzymał się, ponieważ podobnie jak i teraz zabrakło mu w tym 
uzasadnieniu kosztów, bo na pewno jakieś koszty związane z tym zwiększeniem 
limitów będą, zapytał, czy dysponujemy jakimś operatem szacunkowym, jakie będą 
koszty wprowadzenia tychże uchwał i czy aby nie wpłynie to negatywnie na 
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zdolność podejmowania dodatkowych godzin dydaktycznych poprzez nauczycieli 
zatrudnionych na niższych stanowiskach? Koszty jego zdaniem będą wynikały z 
tego, że jedna godzina dydaktyczna prowadzona przez osobę zaszeregowaną na 
stanowisku kierowniczym na pewno jest bardziej kosztowna niż ucznia 
mianowanego czy stażystę kontraktowego. Poprosił o przybliżenie tego tematu. 
 
Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał, odpowiedziała, że jeżeli chodzi 
o projekt nr 1, jest to zakres przydziału czynności ujęty w arkuszach 
organizacyjnych, natomiast, jeżeli chodzi o projekt nr 2 jest zwiększenie o godzinę 
lub dwie, w jednym przypadku trzy, to zależy od liczby oddziałów, które dana 
szkoła będzie liczyła, a jest to związane z tym, że w ramach swojego etatu dyrektorzy 
będą wypracowywali określony limit godzin, te uchwały są przedłożone w kwestii 
wprowadzenia wariantu racjonalizacji kosztów całej oświaty. Jeszcze raz wniosła o 
przyjęcie tych projektów. 
 
Sołtys sołectwa Strąkowa Pani Jadwiga Zięba, chciała się upewnić, że ta następna 
sesja, na która już dostali zaproszenie na 8 maja, nie będzie dotyczyła tylko tych 4 
punktów. Ma nadzieję, że ta sesja będzie poświęcona również debacie na temat 
oświaty w naszej gminie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z brakiem dalszych 
głosów w dyskusji, zamknął ją i poddał pod głosowanie zaprezentowane projekty 
uchwał: 
 
ad. d) projekt uchwały nr 1 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
ad. e) projekt uchwały nr 2 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
f) w sprawie rezygnacji Radnego z funkcji członka Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich; 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, odczytał powyższy projekt uchwały, 
który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Radny Marek Ciapka, w kwestii wyjaśnienia, powiedział, że jest to spowodowane 
tym, że przyjął na siebie dodatkowe obowiązki społeczne związane z 
funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej w powiecie i zajmuje mu to bardzo 
czasu, dodatkowo prowadzi działalność zawodową i nie chciałby być biernym 
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uczestnikiem Komisji. Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką niesie praca w 
tek komisji. Podziękował wszystkim, z którymi miał możliwość współpracowania 
przez 6 lat w tej komisji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, w związku z powyższym 
poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały: 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
g) projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Stałych Komisji 

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że na początku sesji 
zapomniał poddać pod głosowanie, aby wprowadzić ten projekt uchwały do 
porządku obrad: 
 
Głosowanie: jednogłośnie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania wprowadziła do porządku obrad zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Dodał, że Pani Radna Grażyna Sobór złożyła pismo, iż wyraża chęć pracy i bycie 
członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 
 
Zapytał również, czy ktoś z państwa Radnych wyraża taką chęć? 
 
W związku z tym, iż nikt się nie zgłosił, poddał pod głosowanie zaprezentowany 
projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Stałych Komisji Rady 
Miejskiej Ząbkowic Śląskich, który stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Głosowanie: 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
Ad. pkt. 6. Zapytania i interpelacje radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poinformował, że: 
 
Radna Danuta Tkaczonek w okresie między sesyjnym złożyła zapytanie w sprawie 
nagród i premii przyznawanych w i za 2011 rok kierownictwu Urzędu Miejskiemu  
i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie. 
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Ad. pkt. 6. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 „ Stare Miasto” Marian Patela, powiedział, 
że ma pismo ojców Bonifratrów w sprawie uruchomienia w Ząbkowicach obiektu po 
szpitalnego przy ulicy 1 maja, które przedstawił i stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z Panem Burmistrzem, który obiecał, że będzie 
interweniował u Pana Starosty, jak do dzisiaj nic w tej sprawie. Nadmienił, że był u 
Starosty w tej sprawie i parę dni temu napisano pismo do Zakonu OO. Bonifratrów, 
które stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Chciał poruszyć ten temat po to, że nie widzi skutków Pana Burmistrza tej 
interwencji. Jest za tym, żeby do sprawy wracać, bo budynek szpeci miasto, jego 
zdaniem jest to ważne dla ludzi starszych, dla ludzi biednych. 
 
Następna sprawa to zwolennicy Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami proszą, 
żeby w ślad za uchwałą o opiece nad zwierzętami wyszło zarządzenie Burmistrza, 
który uregulowałoby tę sprawę, a mianowicie, żeby pieski nie paskudziły na 
trawnikach, żeby było miejsce, aby odchody można by było wyrzucić, żeby Straż 
Miejska sprawdzała ludzi, którzy te pieski wypuszczają. Uważa, że propozycja 
wydania w tej sprawie zarządzenia, które regulowałoby te sprawy jest bardzo 
wskazana. 
 
Radna Jolanta Mitręga, odczytała artykuł, który napisała do prasy lokalnej do 
uczestników Święta Konstytucji 3 maja, w którym zaproponowała zmiany, aby 
„wszyscy składający pod pomnikiem kwiaty zrezygnowali z bardzo dużych i 
drogich wieńców na rzecz jednego symbolicznego kwiatka i znicza, a pozostałą 
kwotę różnicę zaoszczędzoną w ten sposób przeznaczyli na jakiś cel charytatywny 
dla naszych mieszkańców …”. 
Nie wie czy ta zaproponowana przez nią zmiana ma szansę powodzenia, ponieważ 
trzeba uzyskać decyzję, wystąpić do Pana Burmistrza o zgodę na zbiórkę publiczną. 
Ogólnie chciała się zorientować, czy państwo są zainteresowani czy jest to dobry 
pomysł. 
 
Radny Bogdan Tkaczyński, nawiązał do powyższej wypowiedzi, i powiedział, że 
pomysł jest pozytywny i wart żeby się nad nim pochylić. Dodał, że jeszcze, jako 
dyrektor szkoły na ulicy Wrocławskiej próbował walczyć również z tym tematem, 
aby dzieci, rodzice zamiast kwiatka dla nauczycieli te pieniążki przeznaczyli na 
szczytny cel, niestety nie spotkało się to z aprobatą. I po kilku takich próbach niestety 
poniósł porażkę, i obawia się, ze również i tutaj mogą porażkę ponieść, ponieważ 
Rada Miasta, Pan Burmistrz może rzeczywiście symboliczny kwiatek i znicz pod 
pomnik zanieść, natomiast pozostałe ekipy, które będą w tym czasie przyniosą 
wieńce, kwiaty itd. Jest to problem, który należy rozpatrzyć, ale do tego nienależny 
podejść już teraz 3 maja, bo możemy wypaść blado na tle innych szkół, powiatu itd. 
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Sołtys sołectwa Strąkowa Jadwiga Zięba, powiedziała, że propozycja Pani Radnej 
bardzo się podoba, rzeczywiście może jest już trochę późno. Myśli, że można 
przeprowadzić takie głosowanie wśród zarówno państwa radnych jak i wszystkich 
tu obecnych, kto za, a kto przeciw, dałoby to jakiś obraz sondaży. W przyszłym roku, 
będzie to normalną rzeczą o ile pomysł będzie zaakceptowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, uważa, że głosowanie przez 
nich nie ma sensu i nic i nie da, wszyscy doskonale wiedzą od lat, znają te wszystkie 
szkoły, ugrupowania, które składają, myśli, że to do nich należałoby wystąpić z taką 
propozycją i czekać na ich odpowiedź czy to akceptują czy nie. 
 
Wywiązała się dyskusja w tym temacie. 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, już w innym temacie, przypomniał, że 7 maja o godzinie 9.00 
uruchamiają roboty publiczne. Poprosił o przybycie sołtysów wraz z osobami 
bezrobotnymi. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 „Pallotyńskie” Henryk Hozner, nawiązał do 
remontu ulicy bohaterów getta, i że po lewej stronie, gdzie chodnik był szeroki na  
3 m, to został zmniejszony o trawę. Dodał, że napisał pismo do Pana Burmistrza w 
sprawie przejścia i odnośnie tej drogi, i otrzymał odpowiedź, że włodarzem tej drogi 
jest Pan Marszałek… zapis nieczytelny. Ludzie 1 listopada spacerują tam, były ławki, 
teraz jak postawi się tam ławki nie będzie przejścia. Projekt nie jest dobry. 
Wypowiedział się również na temat przejścia dla pieszych na ulicy Boh. Getta. 
Nawiązał również do ulicy daszyńskiego, że wykonawca, który w zeszłym tygodniu 
rozbabrał tę robotę, nastawiał pachołków, dziury powycinał. Poruszył temat umowy 
odnośnie śmieci. 
 
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wojciech 
Jankowski, odniósł się do tematu ulicy daszyńskiego … zapis nieczytelny. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 „ Stare Miasto” Marian Patela, powiedział, 
że ostatnio przyglądał się jak reperują dziury w śródmieściu, jeżeli tak będzie 
robione, to to w przyszłym roku będą spowrotem te same dziury. Podniósł problem 
po to, żeby nadzorować wykonawców w tym zakresie. 
 
Sołtys sołectwa Strąkowa Jadwiga Zięba, jeszcze raz poruszyła kwestię debaty nad 
oświatą, ma nadzieję, że ta sesja zapowiedziana na początku maja nie będzie 
poświęcona tylko tym trzem punktom. 
 
Jeżeli chodzi o chodnik na ulicy bohaterów getta, to przypuszcza, że projektant nie 
pokwapił się, żeby przeprowadzić dokładny wywiad i obejrzeć, dokąd ta droga 
prowadzi, że wymaga szerokiego chodnika, chociażby, dlatego, że prowadzi na 
cmentarz. Jeżeli można było zaakceptować takie szerokie chodniki przy ulicy 
ziębickiej, to nie wie, dlaczego nie można było zrobić tego przy ulicy bohaterów 
getta. 
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Nawiązała również do alei, która prowadziła ze Strąkowej w kierunku Kamieńca i 
która wciągu dwóch dni została wycięta. Starała się ratować część tej alei, 
poszukiwania tego, który podjął decyzję o jej wycięciu, ekipa, która się tego podjęła 
działała wyjątkowo szybko, jak zaczęła śledzić, to okazało się, że osobą, która wydała 
wyrok na te lipy był Pan Burmistrz Kotowicz. Zaczęła szukać od Pana Burmistrza 
Kotowicza, z którym osobiście rozmawiała, poprzez Starostwo i skończyła na 
Urzędzie Wojewódzkim. Inicjatorem tej akcji, wycięcia lip był Pan W. Gdyby mieli 
czas, może zastosowaliby jakiś protest, na pewno dałoby się te lipy uratować. Jest to 
dla niej ilustracja pełna analogia do tego chodnika przy ulicy bohaterów getta. Jeżeli 
nie będą się czuli gospodarzami na terenie własnej gminy, to inni będą robili z nami, 
co będzie się im żywnie podobało. Wypowiedziała się również na temat pomnika 
przyrody oraz ogołoconych kasztanowców. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, nawiązała do przedmówców i sądzi, że Pan Burmistrz 
posiada wiedzę, jakie powiat będzie przeprowadzał na terenie Gminy Ząbkowic 
Śląskich inwestycje i uważa, że mają prawo wniosków i może na Komisji 
Gospodarczej, bądź innej resortowej warto powiadamiać ich wcześniej, kiedy i co 
zamierza powiat remontować w Gminie Ząbkowice Śląskie, aby mogliby się 
zastanowić pod takim kątem funkcjonalności. Cały czas powtarza, że miasto i tereny 
miejskie są dla ludzi, a w tym momencie ten chodnik jest bardzo okrojony i warto też 
zaglądać i analizować swoją logiką, swoją funkcjonalność, potrzebą funkcjonowania 
danej rzeczy czy obiektu, do jest to nam potrzebne i starać się działać zgodnie z 
prawem, ale jeżeli prawo pozwala bardziej to funkcjonalnie zaprojektować i 
wykonać, należy się tak starać. 
 
Radna Grażyna Sobór, ma prośbę, żeby Pan Jankowski czy Pan Wiceburmistrz 
objechał wszystkie drogi gminne, bo rzeczywiście jest masę dziur, może o rynek się 
dba, ale o te boczne gminne nie za bardzo, jest to np. ulica Powstańców, są bardzo 
duże dziury z dojazdem do gimnazjum tego dużego nr 1. Raz na jakiś czas, żeby 
osoby odpowiedzialne na urzędzie przejechały się po naszym mieście i sprawdziły 
drogi gminne. Stan jest bardzo fatalny. 
 
Mieszkaniec Ząbkowic Śląskich Ryszard Barański, chciał nawiązać do wypowiedzi 
Pani Zięby, i zapytał się w imieniu mieszkańców ulicy piastowskiej, co się im buduje 
tam pod oknami, bo mieszkańcy z Ząbkowic ul. piastowskiej nie otrzymali żadnej 
decyzji o warunkach zabudowy i będzie następny pasztet, że jak już będą 
fundamenty to mieszkańcy będą protestować, bo de facto nie wiedzą, co tam będzie, 
wcześniej stawiano tam pawilon kamieniarski, też nie poinformowano mieszkańców, 
którzy są stronami, chciał jednoznacznie stwierdzić, że strona druga nie powinna 
ograniczać stronom, które są poza drogą, być w postępowaniu. Udowodnił to jeszcze 
raz Pan prokurator Wybierała, kiedy zaskarżył decyzję o warunkach zabudowy, 
która dotyczyła liceum ogólnokształcącego gdzie też pominięto tam mieszkańców 
Ząbkowic, których nie uznano za strony. Poinformował, że Pan prokurator rejonowy 
wystosował do Pana Burmistrza Wypych, że nawet jak decyzje są podejmowane 
bardzo często te decyzje są zaskarżane przez mieszkańców i mieszkańcy wygrywają 
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sprawy, więc nie może być tak dalej, że lekceważy się mieszkańców a szczególnie 
Radę Miejską, skoro podejmuje się decyzje dotyczące mieszkańców Ząbkowic, a 
mieszkańcy na ten temat nic nie wiedzą. Jeżeli chodzi o barbarzyństwo tego drzewa, 
to Pani, która tam sobie dom wybudowała, to drzewa bardzo przeszkadzało i jest 
konsekwencją tego, że będzie stał dom, który może się rozleci za 50 lat a drzewo, 
które rosło 200 czy 300 lat zostało zniszczone. Dodał, że on osobiście zajmie się 
sprawa tych drzew, nie może być tak, żeby ludzie, którzy nie mają pojęcia o ochronie 
środowiska, o przyrodzie, niszczyli nam cały dorobek. Decyzje są od Starostwa, 
Starostwo wysyła decyzje o warunkach zabudowy czy o inwestycjach i one są przez 
gminę zatwierdzane. Później Radni otwierają szeroko oczy, że nic o tym nie wiedzą, 
ale Pan i sami urzędnicy na ten temat … powinno się to przed podjęciem decyzji 
kierować do poszczególnych Komisji, żeby komisje opiniowały, to nie może być tak, 
że sąd jest na peryferiach, w centrum miasta są supermarkety, które utrudniają ruch 
mieszkańcom. Niszczy się układ komunikacyjny, architektoniczny i wszystko, to 
miasto upada. Trzeba coś zrobić, żeby to miasto wreszcie jakoś wyglądało, a nie 
buduje się stację CPN-u, supermarkety. Trzeba brać pod uwagę opinię mieszkańców, 
bo miasto powinno się rozwijać. 
 
Radna Jolanta Mitręga, zadała pytanie Panu Burmistrzowi, gdyż proszą ją bardzo 
mieszkańcy, czy możliwe byłoby ponowne wydzierżawienie, udostępnienie 
mieszkańców parkingu naprzeciwko urzędu, przy byłym sklepie plus.  
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, w nawiązaniu do słów Pani 
Jadwigi, prawdą jest, że dobrze by było być gospodarzem w 100 % na swoim terenie, 
ale niestety tak nie jest. Nasze prawo, dzieje np. w ramach Ząbkowic, nie mówiąc już 
o innych instytucjach, ale nawet o samorządowych gminne, powiatowe, 
wojewódzkie, każda ma swoją odrębność prawną i jedna drugiej nie podlega, to jest 
przykład dróg, o której mówią. W samych Ząbkowicach mają 4 zarządców dróg: 
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych i każdy z tych zarządców jest 
niezależny i to jest w nawiązaniu też do tego, co mówił Pan Marian Patela. Podał 
przykład wiaduktu. Oni wszystkie sprawy załatwiają tak samo jak każdy inny 
obywatel. To, że są urzędem i zwracając się do starostwa, czy do urzędu 
marszałkowskiego czy GDDKiA, są takim samym petentem jak każdy inny 
obywatel. Tak jest w naszym systemie prawnym i tak to wygląda. Wolałby żeby 
system prawny byłby tak skonstruowany, że to, co jest na terenie danej gminy 
wiadomo, kto za to odpowiada i wtedy wie, że jak mieszkaniec przychodzi i ma 
pretensje to wie, chociaż, za co. 
 
Odnośnie parkingu, to była czasowa zgoda na użytkowanie. Będą próbować. 
 
Mieszkaniec Ząbkowic Śląskich Ryszard Barański, nie zgodził się z Panem 
Burmistrzem, nie chce go obrażać, ale chce, aby Pan Burmistrz pokazał, że jest 
mężczyzną, bo po pierwsze plan zagospodarowania przestrzennego miasta tj. 
świętość, co będzie ustalone i radni zatwierdzą. Jest u nas wolna amerykanka, 
wydaje się decyzje, bo wtedy jest się władzą, co tam robić. Jeżeli byłby plan 
opracowany, że przy Bonifratrów nie ma być nic budowanego oprócz obiektów 
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sakralnych lub obiektów zakresie ochrony zdrowia to nikt nigdy by nie wystąpił.  
Poza tym konserwator zabytków był przeciwny żeby biedronka powstała. Uważa, że 
Pan Burmistrz powinien rozliczyć poprzednika, dlaczego on wydał zgodę na 
postawienie w centrum zabytkowym biedronki, psuje cały układ komunikacyjny 
tego miasta. Bo to oczywiście mogłoby być w miejscu gdzie plan zakłada obiekty 
wielko powierzchniowe i powinny być wydzielone tereny. Takie mównie, że „ja nic 
nie mogę” to on tego nie rozumie. Pan Burmistrz jest gospodarzem tutaj na terenie i 
powinien działać. Dużo obiektów, budynków stoi, które się wala a Pan w tym 
temacie nic nie robi. Chociaż są one własnością jakiś osób, ale można poprzez 
ochronę zabytków, poprzez prawo budowlane zmuszać te osoby do remontowania 
lub sprzedaży tych obiektów, one się niedługo zawalą. Prawo budowlane nakazuje 
utrzymywać obiekty budowlane w odpowiednim stanie technicznym, bo jeżeli nie to 
one zagrażają zdrowiu i życiu i Pan Burmistrz może podejmować decyzje 
administracyjne zmuszające te osoby do zaopiekowania się tymi obiektami. I takie 
mówienie, że ja nic nie mogę, to on tego nie rozumie.  
 
Sołtys sołectwa Strąkowa Jadwiga Zięba, zapytała, jak w świetle powyższego 
decyzje o wycięciu drzew ostatecznie przy tej alei w stronę kamieńca podjął Pan 
Burmistrz Kotowicz, gospodarz tego terenu, bo rzeczywiście na terenie gminy 
Ząbkowice leży ten odcinek alei, który był wycięty. Ona dociekała, bo chciała 
interweniować i prosić o zmianę tej decyzji, ostatnio się dowiedziała, że to Pan 
Burmistrz Kotowicz podpisał tę decyzję, chociaż on sam wyrzekał się jak …, 
Rozmawiała z nim, jako pierwszy, jako z gospodarzem, jako najbliższym 
decydentem, i że jako on nic o tym nie wie. Województwo powiedziało, że Kotowicz, 
więc ona czegoś tutaj nie rozumie. …  
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, te wszystkie sformułowania, które 
tutaj padają, one oczywiście znaczenie mają bardzo duże, tylko, że plan 
zagospodarowania przestrzennego, o którym mówi Pan Ryszard tj. 2006 rok, zaczęły 
się prace. To nie jest jego wina, że tak długo to trwa, a usprawniłoby to 
funkcjonowanie gminy. To prawda. Ale poprosił, aby nie przypisywać znowu tak 
strasznej wagi do swoich słów. To, co państwo mówicie dla Gminy Ząbkowice ma 
duże znaczenie, te drobne rzeczy wpływają na całkowity wizerunek funkcjonowania 
gminy. Jak jest czyjaś nieruchomość własność to nie może interweniować gmina 
tylko powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Trochę przyzwoitości, trzeba 
wiedzieć o systemie prawnym funkcjonującym w Polsce. Przecież nie pójdzie do K. i 
nie zamknie mu budynku, bo nie ma takich uprawnień, tylko do niego może iść 
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jeżeli to uzna. Pan mówi, że tyle lat, no 
to tyle lat to trzeba wiedzieć takie rzeczy też. Trzeba myśleć też o przyszłości, ważne 
rzeczy są związane z planami zagospodarowania przestrzennego, o którym mówił 
Pan Barański, ważne jest żeby wygrać z ministrem rolnictwa i zrobić strefę, ważne 
jest żeby powstawały zakłady pracy, żeby nasze firmy nie zwijały się, ważne jest, 
żeby po kolei robić drogi, modernizować miasto. Dodał, że naprawę pracują, ale nie 
wszystkie rzeczy wychodzą, nie wszystko jest doskonałe, to tak jak w życiu. 
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Radny Bogdan Tkaczyński, powiedział, na temat budynku poszpitalnym na 1 maja, 
sprawę poruszył Pan Przewodniczący Patela, akurat tak się stało, że w tym czasie 
pracował w Starostwie i, z jego inicjatywy doszło do podpisania umowy z zakonem 
w sprawie tego budynku, sprzedali ten budynek za przysłowiową złotówkę, za 2 %. 
Umowa była rzeczywiście była, na 1 %, ale Ojciec, który jest mieszkańcem Ząbkowic, 
podniósł ta cenę do 2 %, w umowie zawarli, co tam ma być, rzeczywiście chcieli żeby 
tak było, jak Pan Przewodniczący to przeczytał, niestety, ale kryzys dotknął nie tylko 
nasz kraj, nasze miasto, ale i również zakon i zakon po prostu nie ma pieniędzy. 
Dodał, że on tą sprawą w dalszym ciągu się interesuje i chciałby żeby rzeczywiście 
powstało tam, co uzgodnili. Z ostatnich z jego rozmów ma taką cicha nadzieję, że 
wreszcie ta sprawa ruszy z miejsca. 
 
Odpowiedział, również Panu Barańskiemu, że obok tego byłego budynku jest 
również biedronka. Sprzedali, jako powiat ten plac za ciężkie pieniądze, które 
podreperowały kasę Powiatu, który również miał problemy finansowe. 
 
Dodał, że żyjemy w państwie prawa i to prawo należy przestrzegać, a nie 
nawoływać, żeby szabelką, czy motyką ruszali na rzeczy, które są nie do ruszenia. 
 

 

Ad. pkt. 8 Zakończenie obrad. 

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

 
Protokołowała 

Monika Gwóźdź 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 
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