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 BRM.0002.44.2013 
Protokół nr XLIV/2013 

z sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 
odbytej w dniu 25 kwietnia 2013 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

 

Godzina rozpoczęcia: 09:00 

Godzina zakończenia: 10:30 

 

W sesji udział wzięli:  

Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich  

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

 

Nieobecni usprawiedliwieni Radni: 

Zdzisław Burnat 

Dorota Krusze 

  

Ponadto uczestniczyli: 

Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

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

oraz osoby przybyłe na sesję 

  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym oraz na podstawie Statutu Ząbkowic Śląskich, § 36 pkt. 1 Przewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej  Dominik  -  o t w o r z y ł  XLIV Sesję Rady Miejskiej 
Ząbkowic Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy w niej 19 radnych,  
co stanowi odpowiednie quorum, przy którym rada może obradować i podejmować 
prawomocne decyzje.  
 

Zanim Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik przeszedł do 
przedstawienia porządku obrad, odczytał pismo, które wpłynęło na jego ręce od 
Pana Burmistrza, informujące, iż Pan Burmistrz nie może uczestniczyć w dzisiejszym 
posiedzeniu sesji. Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Następnie przedstawił porządek obrad: 
 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z dnia: 28.03.2013 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 budżecie Miasta i Gminy na rok 2013; 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy 

Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013. 

c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na 

zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony terenu oznaczonego 

geodezyjnie działkami nr: 2/1, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 ,5/2,  część działki  2/2  

i 5/1, AM- 9 oraz 2/2, 46/2, 46/15, część działki nr 46/16 AM- 10  Obręb 

Centrum  o łącznej powierzchni  8.6844 ha stanowiącego własność Gminy 

Ząbkowice Śląskie położonego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Boh. Getta  

(cmentarz). 

d) w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów 

i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Ząbkowice Śląskie.    

e)  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości. 

f) w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek komunalnych: Spółki 

działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

w Ząbkowicach Śl. ze Spółką działającą pod firmą Nieruchomości 

Ząbkowickie „POWIERNIK” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich. 

6. Interpelacje i zapytania Radnych.  

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie obrad. 
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Ad. pkt. 1 Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał Radnych czy ktoś 
jeszcze chciałby coś wnieść do porządku obrad? 
 
W związku z brakiem uwag do porządku obrad, przeszedł do jego realizacji. 
 
 
Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołu z dnia: 28.03.2013.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, zapytał czy ktoś z Pań  
i Panów Radnych chciałby wnieść jakieś uwagi do protokołu? Nikt nic nie wniósł.  
 
Stwierdził, że Wysoka Rada przyjęła przez aklamację powyższy protokół. 
 
 
Ad. pkt. 3 Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że w okresie 
międzysesyjnym brał udział w dniach 11-13 brał udział w festiwalu teatrów pn. 
„Teatralna wiosna w blasku Krzywej Wieży”, 20 kwietnia brał udział w VII forum 
dolnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które miało miejsce w Ząbkowicach 
Śląskich, jak również przyjmował interesantów. 
 
 
Ad. pkt. 4 Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.    
 
Z upoważnienia Pana Burmistrza Marcina Orzeszka informacja z pracy burmistrza 
została przedstawiona przez Zastępcę Burmistrza Piotra Miernika, informacja- 
sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 5 Podjęcie uchwał: 
 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2013; 

 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
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Radny Franciszek Gawęda, poprosił o rozszerzenie zmniejszenia planów zadań 
inwestycyjnych, a przede wszystkim punkt Olbrachcice Wielkie – droga dojazdowa, 
przebudowa ulicy Grunwaldzkiej, remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w 
Bobolicach, modernizacja świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach, prace konserwatorskie 
i restauratorskie zabytkowych elementów drewnianej dawnej Sali- ratusz, 
przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że jeżeli chodzi o zmianę: 
Olbrachcice Wielkie o 50 tys zł- starają się o dofinansowanie i zgodnie z kosztorysem 
na ta miejscowość kwota zabezpieczona powinna być w wysokości 750 tys. Jeżeli 
chodzi o dokumentację przebudowa ulicy szpitalnej to po rozstrzygniętym przetargu 
pozostała kwota 7 tys, zdejmują ją. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej- przetarg 
jeszcze nie został rozstrzygnięty, ale trzech oferentów, którzy złożyli najniższe 
wartości tj. kwota ok. 900 tys zł, na to zadanie mają zaplanowane 1 mln 200 w 
budżecie, te 900 zostawia + 100 tys na ewentualnie inspektora nadzoru, na jakieś 
roboty dodatkowe i 200 tys ściąga z zadania. Dokumentacja na rewitalizację terenów 
przy nieruchomościach Rynek 14 tys, to podobnie jak przy szpitalnej, tam jest już 
rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa, więc zdejmuje te kwoty pozostałe. 
Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich  
120 tys – tutaj zdejmują kwotę, gdyż potrzebne są pieniążki na inne zadania i na 
dzień dzisiejszy pożyczają z tego zadania pieniądze, gdyż nie przystępują fizycznie 
do jego wykonania, tylko będą się przygotowywać dokumentacyjnie. Zadanie w 
budżecie istnieje, środki tam jeszcze zostały, które pozwolą im na to, żeby 
dokumentacyjnie to przeprowadzić. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w 
Bobolicach 10 tys to zadanie już jest na ukończeniu 50 tys było zabezpieczone w 
budżecie, całe zadanie kosztowało niecałe 40 tys, więc 10 tys pozostałe zdejmują. 
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich 50 tys- likwidują to 
zadanie, ze względu na to, że starali się o dofinansowanie na to zadanie, chodziło o 
bieżący, większy remont samej świetlicy wewnątrz tego budynku. Okazało się, że 
stropy, na których spoczywa całe te pomieszczenie świetlicy są w bardzo złym stanie 
technicznym, więc nie jest technicznie uzasadniony sam remont pomieszczenia- 
likwidują to zadanie, ale w ramach tego zadania pojawia się rewitalizacja parku w 
miejscowości Olbrachcice Wielkie i z wnioskiem o dofinansowanie zamiennym będą 
występować na to zadanie, które w późniejszym momencie się pojawia, jako nowe 
zadanie w budżecie. Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych 
elementów drewnianej dawnej Sali Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich- chodzi o 
salę ślubów w ratuszu, nie dostali dofinansowania na to zadania, więc zdejmują je 
całkowicie. Przebudowa kanalizacji deszczowej o kwotę 139 tys to podobnie jak na 
zadaniu z Urzędu Miejskiego, to pożyczają na tą chwilę pieniążki, nie planują 
jakiegoś zadania, prócz drobnych wykonywanych, więc na potrzeby innych zadań 
pożyczają te pieniążki. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie 
zaprezentowany projekt uchwały. 
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Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy 
Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013. 

 
Zastępca Burmistrza Ewa Figzał, odczytała uzasadnienie do projektu uchwały, gdzie 
szczegółowo określone są przyczyny wprowadzenia tej uchwały zmieniającej. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że również powyższy projekt został pozytywnie 
zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Brak dyskusji. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 

 
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na 

zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony terenu oznaczonego 
geodezyjnie działkami nr: 2/1, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 ,5/2,  część działki  2/2  
i 5/1, AM- 9 oraz 2/2, 46/2, 46/15, część działki nr 46/16 AM- 10  Obręb Centrum  
o łącznej powierzchni  8.6844 ha stanowiącego własność Gminy Ząbkowice 
Śląskie położonego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Boh. Getta  
(cmentarz). 
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Inspektor Jadwiga Mielnik, odczytała powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że również i ten projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
projektem uchwały. 
 
Brak dyskusji. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 

 
d) w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów 

i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Ząbkowice Śląskie.    

 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, odczytał powyższy projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że opinie w tym projekcie jest również pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
projektem uchwały. 
 
Brak dyskusji. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
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Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
e) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odczytał powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że przedstawiony projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
projektem uchwały. 
 
Brak dyskusji. 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie zaprezentowany 
projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu 
uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
f) w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek komunalnych: Spółki 

działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
w Ząbkowicach Śl. ze Spółką działającą pod firmą Nieruchomości 
Ząbkowickie „POWIERNIK” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich. 

 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odczytał powyższy projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, który stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Poprosił również o 
dopisanie w uzasadnieniu „Gminy Ząbkowice Śląskie” po słowach: 
Przeprowadzenie połączenia spółek będących własnością Gminy Ząbkowice Śląskie 
(…) 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Bogdan 
Tkaczyński, powiedział, że powyższy projekt został zaopiniowany pozytywnie. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, otworzył dyskusję nad 
zaprezentowanym projektem uchwały. 
 
Radny Franciszek Gawęda, wyraził swoje zdanie oparte na II kadencji, w jakiej 
uczestniczy samorządu gminnego, że to dobry kierunek, ponieważ już od kilku lat 
wielokrotnie na tej sali padały takie prośby, wnioski, aby połączyć te wszystkie 
spółki będące własnością gminy. 
Następnie zadał pytanie, czy w związku z powyższym przewidywane jest 
dołączenie trzeciej spółki gminnej w przyszłości? 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że poglądy i sama polityka 
odnośnie reorganizacji szczególnie spółek gminnych Pana Burmistrza Marcin 
Orzeszka jest szeroko znana. Burmistrz dąży do tego, aby zmniejszać ilość tych 
spółek i tutaj jest pierwszy krok, który realizuje w Tm celu. Na dzień dzisiejszy jest 
połączenie tych dwóch spółek, z uwarunkowań niezależnych od gminy nie można 
dołączyć trzeciej. Kolejnym krokiem o ile będzie to możliwe na pewno będą dalsze 
połączenia. 
 
Radny Marek Ciapka, uważa, że sama idea jest najbardziej słuszna, pozytywnie ją 
ocenia. Natomiast interesuje go sprawa jak będą wyglądały sprawy organizacyjne z 
czasem realizacji połączenia? Czy wpłynie to na liczbę etatów zatrudnienia? Dodał, 
że po raz kolejny kłania się słuszność postępowań w zeszłej kadencji, postępowania 
w zakresie przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę POWIERNIK i że zadanie 
z dostarczaniem energii cieplnej i produkcji ciepła będzie jednym z najtrudniejszych. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął ją i poddał pod głosowanie Wysokiej Radzie 
zaprezentowany projekt uchwały. 
 
Zapytał:, Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o 
podniesienie ręki. 
 
Głosowanie: 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
 
Stwierdził, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt uchwały. 
 
 
6. Interpelacje i zapytania Radnych.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik, powiedział, że w okresie 
międzysesyjnym Radna Danuta Tkaczonek złożyła interpelację ws. pomieszczenia 
dla osoby bezdomnej. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
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7. Sprawy różne. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, przedłożyła sprawy mieszkańców, które wynikły 
podczas spotkania Zarządu Osiedla „Stare Miasto”.  
 
Prośba pierwsza, aby informacje o posiedzeniach sesji również zamieszczać na 
gminnej tablicy ogłoszeń przed urzędem. 
 
Druga kwestia to elewacja z tyłu budynku rynek 56, prawdopodobnie ten temat był 
już zgłaszany, ponieważ z jakiś przyczyn spuchła część elewacji i odpadła, jest to 
rewitalizowana kamienica. 
 
Oraz temat, który dotyczy utrzymania czystości związanej z pieskami. Jest 
prowadzona rewitalizacja parku i dobrze było by, aby zostały zamontowane tam 
pojemniki, które będą służyły właścicielom psów. Dodała, że będąc w spółdzielni 
Elsin pokazano jej taką produkcję, którą ta spółka prowadzi, czyli są prowadzone 
prace technologiczne i konstruktorskie, z których mogłaby skorzystać gmina. Wie, że 
były już prowadzone jakieś rozmowy między gminą a spółdzielnią Elsin i chciałaby 
się dopytać, czy jest jakaś szansa na jakieś porozumienie gminy z firmą Elsin, co 
byłoby dla obu stron korzystne, patrząc na to, że jest to nasza spółka, która zatrudnia 
mieszkańców Ząbkowic Śląskich i wykorzystanie tych możliwości byłyby dla nich 
cenne i zastrzykiem dla ich firmy. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że jeżeli chodzi o utrzymanie 
czystości i o kubły, to na teren parku po jego rewitalizacji zakaz będzie 
wprowadzania psów.  
Jeżeli chodzi o same kubły i o zakup tych kubłów od firmy Elsin, to jest już na 
ukończeniu, było to rozeznanie cenowe, firma Elsin okazała się najtańsza i będą 
zakupywać, obecnie robią zmianę do budżetu, aby zabezpieczyć pieniążki. 
 
Co do nieruchomości Rynek 56 i odparzonego otynkowania to Pan Prezes 
Powiernika zajął się już tym, będzie tam zgłoszenie w ramach gwarancji do naprawy 
tego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Susz, ma gorącą prośbę, aby 
uczulić i zmobilizować wykonawców budowy obiektu Brico i Inter marche na ulicy 
Ziębickiej do posprzątania tam.  W tej chwili jest tam obraz nędzy i rozpaczy. Jest tak 
niebezpieczny teren, ziemia była wywożona i jest rozjeżdżana na drodze, stanowi to 
zagrożenie dla ruchu. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, przyjął uwagę i dodał, że w najbliższym czasie 
będą mieli spotkanie z prezesami Bricomarche i Intermarche i kierownikiem budowy 
i przekaże te uwagi. 
 
Radny Franciszek Gawęda, zapytał, na jakim etapie jest światło na zamku? 
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Druga sprawa to otrzymał informację, której jeszcze nie sprawdził, że do wejścia 
podziemi zamku została skradziona krata metalowa, która broniła bezpieczeństwa 
wchodzenia zwiedzających. 
 
Kolejna sprawa wynikająca ze spotkania z mieszkańcami, większość głosów w 
sprawie ulicy Kościuszki zmierzała do jednego: czy jest możliwym, aby w trakcie 
realizacji już końcowego etapu ulicy Kościuszki wybudować spowalniacz ruchu 
mniej więcej na wysokości „Rolnika” dla bezpieczeństwa i również korzystających z 
chodnika jak i również dla bezpieczeństwa ruchu. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że jeżeli chodzi o światło na 
zamku to okazało się, że problem nie tkwi w samych oprawach czy w żarówkach, 
tylko na samej sieci, będzie tam dokonana wymiana części tej sieci. 
 
Co do skradzionej kraty na zamku, to wie o dwóch włamaniach na zamek, natomiast 
o samej kradzieży kraty nie miał takiej informacji, i sprawdzi to. 
 
Jeżeli chodzi o ulice Kościuszki, to już takie informacje o spowalniaczu trafiły i 
dodał, że rozmawiają z projektantem, z wykonawcą i z Burmistrzem, w którym to 
kierunku Pojdzie to jeszcze nie może powiedzieć. 
 
Radna Grażyna Sobór, zapytała o sprzątanie bocznych ulic miasta. Dodała, że 
wystarczy objechać Ząbkowice, zrobiło się ciepło i naokoło jest wszędzie brudno. 
Np. ulica działkowca, przy kubłach przy ulicy kamienieckiej, są to problemy 
niewielkiej wartości, ale należy na to uwagę zwrócić, przyszła wiosna i jest brudno. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Mitręga, powiedziała, że w trakcie 
Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego padły takie wnioski członków 
komisji, i zapytała czy nie dałoby się jeszcze w trakcie realizacji zadania pn. 
„Przebudowa ulicy Kościuszki” nieznacznie poszerzyć chodnik na tej ulicy, 
ponieważ on jest bardzo wąski i tam ciężko jest się minąć.  
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że takie wnioski dotarły, i że miał 
spotkanie z wykonawcą robót, który też o tym poinformował. Dodał, że jutro ma 
spotkanie z inspektorem nadzoru z wykonawcami i będą poruszać ten temat i czy w 
ogóle jest taka możliwość. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba, nawiązała do stanu budowanego ronda w kierunku 
strąkowej, kamieńca stanowi w tej chwili zagrożenie, cały plac budowy wygląda 
okropnie, fatalnie. 
 
Następnie nawiązała do Brico i Inter marche, to w pewnym momencie zastanawiała 
się, kto zezwolił na wybudowanie czegoś tak ogromnego tak w ładnym miejscu. 
Zbudowano jakieś monstrum, które jest kiepską wizytówką i będzie kiepską 
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wizytówką Ząbkowic od strony Ziębic a mieszkańcom zasłonięto widok. Jest to dla 
niej nieporozumienie. 
W dalszej kolejności zapytała o przystanki autobusowe. Powiedziała, że jesienią 
dowiedzieli się, że została powołana jakaś firma do utrzymania porządku na 
przystankach autobusowych na terenach wiejskich. W związku z tym zapytała, czy 
ta firma nadal działa? Bo ona ani razu u siebie nie widziała firmy ani ich działań. 
Jeżeli istnieje taka firma i w dodatku dostaje za to pieniądze to dobrze byłoby 
wiedzieć, za co te pieniądze dostaje. 
 
Sołtys Jerzy Rzepka, zaproponował, aby tą firmę, tego Pana zaprosić na sesję 
sołtysów, aby wszyscy mogli go poznać. 
 
Sołtys Wanda Biernacka, zawnioskowała po raz kolejny o remont przystanku  
w Pawłowicach.  
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, powiedział, że ustosunkuje się do 
części pytań, ale na wstępie chciałby złożyć oświadczenie i przedstawić stanowisko 
w sprawie, ponieważ po jego wypowiedzi na komisji budżetowej w dniu 
wczorajszym ukazał się artykuł w Internecie jakoby gmina urządziła wysypisko na 
działce koło stadionu. Nic takiego nie powiedział. „Oświadczam, że Gmina nie 
urządziła tam wysypiska”. „To, co myśmy robili, to jedynie plan, w sposób planowy 
jeszcze od tamtej kadencji były wywożone urobki z naszych inwestycji tzn. ziemia i 
gruz, a żeby gmina nie ponosiła dodatkowych kosztów za składanie tej ziemi a m.in. 
jak się robiło ziębicką, nasz Delfin jak wymienia infrastrukturę i to było tam 
zwożone”. Jest tam monitoring, terenem zarządza Pan Dyrektor OSiR-u, kilka 
krotnie były tam dochodzenia straży miejskiej, były płacone mandaty, ci, co w 
sposób niekontrolowany wjechali, wyrzucili, są ścigani i podlegają karze. Natomiast 
nie było zadaniem gminy urządzać tam wysypiska i w niedługim okresie zostanie to 
uregulowane. 
 
Następnie odniósł się do przystanków, będą robione w okresie wiosennym nowe 
dwa przystanki i będą remontowane na pewno w II kwartale. 
 
Sołtys Jerzy Rzepka, ponownie zapytał o firmę sprzątającą, czy jest ona czy nie? 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski, nawiązał do uchwały, która była 
dzisiaj przedstawiona i powiedział, że za utrzymanie czystości na przystanku 
odpowiada właściciel przystanku. W naszej gminie, i podobnie jak w innych 
gminach nawet, jeżeli przystanek nie jest własnością gminy, ale np. przy drodze 
powiatowej, to gmina stawia wiaty dla ludzi, bo powiat nie jest zainteresowany a 
tym bardziej województwo, czy krajówka, żeby postawić przystanek i utrzymanie 
czystości w tych wiatach należy do gminy, bo jesteśmy właścicielem. Jest podpisana 
umowa, o czym Panią sołtys informował, Pan Worobiec wygrał przetarg i on jak w 
ubiegłym roku utrzymuje w czystości te wszystkie przystanki i wywozi z nich 
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śmieci. Jest ustalona częstotliwość i na najbliższą sesję poprosimy Pana Worobca, 
który odpowie na pytania. 
 
Sołtys Jadwiga Zięba, odpowiedziała, że wie o tym, że była informowana, że jest 
taka firma, ale nie był u nich ani razu. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, powiedział, że jeżeli o firmę, która wygrała 
konkurs- usługi świadczenia utrzymania czystości, to sam o tym informował, chyba 
na sesji, i też pani sołtys była obecna, i tą informacje uzyskała. Sołtysi nie powinni 
sprzątać, jest firma, która tym się zajmuje. Jeżeli dostanie informację, że firma nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków to będzie reagował. 
 
Radny Antoni Dulęba, nawiązał do ulicy legnickiej, na wysokości budynku 
warsztatowego ZGK firma, która sprzątała chyba w dniu wczorajszym, zwaliła 
piasek tak niefortunnie, że cały chodnik jest zablokowany i trawnik obok. Poprosił o 
wysprzątanie tego. 
 
Sołtys Piotr Rogowski, dodał, że widział tą firmę sprzątającą, sprzątała przystanek, 
który jest nieużywany.  
Poprosił o zamontowanie kubła na przystanku funkcjonującym. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, powiedział, że jeżeli chodzi o sprzątanie 
przystanków, to on przyjął ta informację i na pewno zostanie to sprawdzone. 
Jeżeli chodzi o kubły na śmieci to załatwi się tą sprawę. Co do ulicy legnickiej i 
piachu, to legnicka jest drogą wojewódzką i z tego, co wie to utrzymaniem czystości 
zajmuje się zarząd dróg powiatowym, te informacje zostaną przekazane, aby usunęli 
to. 
 
Radna Grażyna Sobór, zapytała o ulicę spokojną, kiedy będzie dalszy remont ulicy 
spokojnej?  
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że dalszy remont ulicy spokojnej 
powinien zacząć się pod koniec miesiąca maja. Został złożony wniosek o 
uruchomienie procedury przetargowej. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla „Stare Miasto” Marian Patela, nawiązał do placu 
Jana Pawła II i ulicy Sienkiewicza i zapytał czy tam zostanie przystanek 
autobusowy? Jeśli zostanie to tam jest bardzo ciasno. Czy zostanie postawione jakieś 
miejsce pod dachem? I czy tam będzie wychódka dla ludzi? I jakie będzie wejście z 
ulicy Grunwaldzkiej na plac Jana Pawła II. 
 
Sołtys Wanda Biernacka, zapytała jak wygląda sytuacja z placami zabawa? 
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Przewodniczący Zarządu Osiedla „Stare Miasto” Marian Patela, dodatkowo 
zapytał, o uzupełnienie ogródku dziecięcego, który ma być naprzeciwko klubu 
seniora siłownia dla staruszków, którzy będą pilnować tam dzieci? Jest to dobre 
połączenie. 
 
Sołtys Jerzy Nowak, zapytał o prace interwencyjne, czy będą w tym roku? 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że jeżeli chodzi o przystanek 
przy parku na placu Jana Pawła II. Plac Jana Pawła II  nie jest modernizowany, nie 
jest przewidziany do modernizacji. Natomiast tak jak Pan Burmistrz mówił 
docelowo chcą przenieść ten przystanek z tego miejsca obok byłego budynku PZU. 
 
Jeżeli chodzi o siłownię, to pomysł jest ciekawy, ale są problemy proceduralne. 
Niezakładane było coś takiego. Ale będą rozmawiać czy są ewentualne możliwości. 
 
Jeżeli chodzi o place zabaw, z tym zadaniem będą ruszać jak tylko dostaną 
dofinansowanie. 
 
Kierownik Wydziału IGP Wojciech Jankowski odpowiedział, na temat prac 
interwencyjnych, które może będą realizowane trochę w innej formie. (zapis 
nieczytelny) 
 
Radny Franciszek Gawęda, poprosił o przybliżenie jak będzie wyglądała fontanna 
od placu Jana Pawła. 
 
Zastępca Burmistrza Piotr Miernik, odpowiedział, że ta fontanna została 
przewidziana do modernizacji, oczyszczenie jej, odmalowanie z naprawą jakiś 
pęknięć, ubytków. Obieg wody nie jest przewidziany. 
 
Radny Marek Ciapka, nawiązał do wygódki i powiedział, że zbliża się sezon 
urlopowy, turystyczny i w związku z tym zapytał, czy jest jakiś plan awaryjny? Jest 
XXI wiek i Europa sobie z tym dobrze radzi. Są takie tymczasowe profesjonalne 
kabiny toalety. Uważa, że należy się nad tym zastanowić, bo jest z tym problem. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla „Pallotyńskie” Henryk Hozner, powiedział, że 
rozpoczęto łatanie dziur na ulicy daszyńskiego, połatano trochę i resztę zostawiono. 
Ma prośbę, aby dokończyć tą drogę, bo jest tam duży ruch. 
 
Ad. pkt. 10 Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Dominik zamknął 44 sesje Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała 
Monika Gwóźdź     Przewodniczący Rady Miejskiej 
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