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Protokół nr XX/2011 
z sesji Rady Miejskiej 

w Ząbkowicach Śląskich 
odbytej w dniu 30 listopada 2011 roku 

w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Ząbkowicach Śląskich 

 

Godzina rozpoczęcia: 10:00 

Godzina zakończenia: 11:25 

W sesji udział wzięli:  

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

Ponadto uczestniczyli: 

Marcin Orzeszek     Burmistrz Ząbkowic Śląskich 

Ewa Figzał      Zastępca Burmistrza 

Piotr Miernik    Zastępca Burmistrza 

Iwona Aibin     Sekretarz Gminy 

Bożena Kurczyna     Skarbnik Gminy 

Kamila Rutkowska- Krehut  Radca Prawny 

Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli 

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  XX Sesję Rady Miejskiej w Ząbkowicach 
Śląskich VI kadencji, stwierdzając, że uczestniczy w niej 21 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.   
 



2 

 

Następnie przedstawił porządek obrad. 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z dnia 27.10.2011 
3. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.     
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 

szkolnym 2010/2011 
6. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2011 
b) w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości 

stypendiów sportowych 
c) 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 o wolontariacie na rok 2012 

d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

e) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury 
technicznej 

f) w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ząbkowice Śląskie 
g) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej 

Ząbkowic Śląskich 
7. Interpelacje i zapytania Radnych.  
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 
 

Ad. pkt. 1 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, zapytał, czy ktoś chce coś wnieść do 
porządku obrad? 
 
Radna Danuta Tkaczonek, przypomniała, że na poprzedniej sesji złożyła wniosek o 
włączenie jej do Komisji Rewizyjnej, i poprosiła o włączenie dzisiaj tego wniosku pod 
obrady Rady Miejskiej, aby został rozpatrzony.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, powiedział, że ostatnia uchwała w 
sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej dotyczy tej 
kwestii, uzupełnienia Komisji Rewizyjnej. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, złożył wniosek o wycofanie z dzisiejszej 
sesji uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ząbkowice Śląskie. 
Dodał, że po opinii Komisji Gospodarczej, gdzie Radnym nie wystarczyła opinia zarządu 
osiedla „Słoneczne” i został poproszony o konsultacje.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dalszych 
uwag do porządku obrad, poddał pod głosowanie złożony wniosek przez Burmistrza 
Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie wycofała z porządku obrad projekt 
uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ząbkowice Śląskie. 
 
Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołu z dnia 27.10.2011 r. 

Wysoka Rada przyjęła przez aklamację protokół z dnia 27.10.2011 r. 
 
Ad. pkt. 3 Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik,  przedstawił informację  
ze swojej pracy od ostatniej sesji. 
 
 
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 do protokołu)  
 
Ad. pkt. 5 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ząbkowice Śląskie 
w roku szkolnym 2010/2011 
 
Kierownik Wydziału EKS Maria Pater, przedstawiła powyższą informację, która stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dyskusji nad 
zaprezentowaną informacją, przeszedł do następnego punktu. 
 
Ad. pkt. 6 Podjęcie Uchwał 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2011 

 

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję.  
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Radny Franciszek Gawędy, poprosił Panią Skarbnik o rozszerzenie kwoty 70 tys zł przy 
zwiększeniu w pkt. 2, zakup programu, pozostałe kwoty i jakie to są kwoty? 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, powiedziała, że chodzi o zakup programu VULKAN, 
który będzie wykorzystywany przez nasze jednostki oświatowe, dzięki temu gmina 
będzie miała połączenie z programem BESTIA, będzie można przesyłać sprawozdawczość 
budżetu z poszczególnych jednostek, wdrożenie programu, to nie tylko szkolenie 
pracowników, ale również zakup programu, ale i zakup sprzętu, który jest niezbędny, 
żeby ten program wdrożyć. Jest to kosztowna inwestycja, ale ułatwi zarówno jednostkom 
organizacyjnym, jak i również urzędowi miejskiemu zarówno od strony funkcjonowania i 
nadzoru jednostek oświatowych od strony finansowej. 
 
Radny Franciszek Gawędy, ad vocem, rozumie, że kwota 70 tys zł zostaje przeznaczona 
na VULKAN. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, powiedziała, że tak. 
 
Radny Marek Ciapka, dopytał o sprawę zakresu programu kształcenia indywidualizacja 
systemu kształcenia w klasach 1-3. Na jakiej zasadzie będzie się to odbywało? Jaki jest 
okres realizacji? Czy wszystkie szkoły będą w jednym czasie realizowane? 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, powiedziała, że jest to zadanie, które będzie 
realizowane przez wszystkie szkoły podstawowe w okresie trzyletnim. Program zaczął się 
w roku 2011, kwota 23 040 zł. Dość duża kwota jest przeznaczona na okres roku 2012, ok. 
170 tys zł, ta kwota będzie przeznaczona, oprócz na zajęcia to na zakup pomocy 
dydaktycznych. Program kończy się w roku 2013. 
 
Radny Marek Ciapka, zadał pytanie dot. realizacji programu „Radosna Szkoła” i placów 
zabaw w miejscowościach wiejskich. W Bobolicach już powstał plac zabaw, a jaki jest 
termin realizacji placów zabawach w miejscowości Tarnów i Sieroszów? 
Dodał, że należałoby zwrócić uwagę, na jakość wykonywania tych placów. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że jeżeli chodzi o realizację 
rządowego projektu Radosna Szkoła, to place zabaw są realizowane: dwa w mieście 
Ząbkowice, przy szkole podstawowej nr 2 i nr 3, oraz na terenie wiejskim przy szkołach 
podstawowych: w Stolcu i w Zwróconej. Ta realizacja dobiega końca, w tej chwili trwają 
odbiory. Jeżeli chodzi o trzy place na terenie wiejskim, które były robione ze 
współfinansowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich, tj. Strąkowa, Bobolice i 
Sieroszów. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem głosów w 
dyskusji, zamknął dyskusję oraz poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
Głosowanie 
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Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
b) w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości 

stypendiów sportowych 
 
Kierownik Wydziału EKS Maria Pater, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że Komisja zatwierdziła projekt uchwały pozytywnie. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, i Promocji Gminy 
Zdzisław Burnat, powiedział, że Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję.  
 
Radny Franciszek Gawęda, zadał pytanie, czy poza przyznawaniem dla młodzieży 
uzdolnionej sportowo, przewiduje się również podobny projekt uchwały dla młodzieży 
uzdolnionej w innych kierunkach, np. naukowych, kulturalnych, plastycznych, itp.? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że w miesiącu grudniu lub 
styczniu, w zależności od prac Rady, będzie przedstawiony projekt uchwały dotyczący 
tych części, czyli kultury, nauki, wydział Edukacji dostał polecenie przygotowania takiego 
projektu uchwały. Sugestia została przyjęta i do realizacji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem głosów w 
dyskusji, zamknął dyskusję oraz poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
c) 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 o 
wolontariacie na rok 2012 

 
Inspektor Anna Marcinków, przedstawiła powyższy projekt uchwały, który stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że ocena jest pozytywna. 
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Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Jolanta 
Mitręga, powiedziała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. Również wnioskowała o jak najszybsze powołanie Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, i Promocji Gminy 
Zdzisław Burnat, powiedział, że Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dyskusji nad 
projektem uchwały poddał go pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Gnach, poprosiła o 
wprowadzenie autopoprawki w projekcie uchwały- wykreślenie w § 2 pkt. 3 oraz  
przedstawiła powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że ocena jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, otworzył dyskusję.  
 
Radny Franciszek Gawęda, poprosił o wytłumaczenie pewnych rzeczy, które wynikają te 
uchwały, gdyż, są one dla niego niezbyt jasne. Jakie są to koszty? Jak jest liczone? Jaki ma 
to wpływ na budżet gminy? Jak to dotychczas wyglądało globalnie w stosunku rocznym? 
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Gnach, odpowiedziała 
na przykładzie roku bieżącego i roku poprzedniego. Dodała, że do 9 sierpnia 
obowiązywały stare zapisy ustawy, które mówiły, że obligatoryjnie obowiązywały 
bonifikaty w wysokości 90 % i 50 %, te stawki zostały zaskarżone przez Trybunał 
Konstytucyjny i została wprowadzona zmiana z możliwością ustalenia tych stawek, przez 
Radę Gminy. W zeszłym roku, takich decyzji zostało wydane 14 i kwota uzyskana z tego 
tytułu wynosiła 12 805 zł, natomiast w tym roku, w momencie ogłoszenia zmiany i, że 
będą likwidowane te bonifikaty, to do sierpnia zostało wydanych 68 decyzji, uzyskany 
przychód z tego tytułu w wysokości 34 658 zł. Dodała, że projekt uchwały jest wynikiem 
tego, ze bardzo wielu mieszkańców dopytywało się i wręcz sugerowali, żeby taka 
uchwała była, ponieważ są zainteresowani dalszym przekształceniem przy bonifikacie. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem głosów w 
dyskusji, zamknął dyskusję oraz poddał pod głosowanie zaprezentowany projekt uchwały 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
e) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury 
technicznej 

 
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Gnach, poprosiła o 
naniesienie autopoprawki w projekcie uchwały- wykreślenie w uzasadnianiu akapitu 4, 
ten zapis jest zbędny oraz przedstawiła powyższy projekt uchwały, który stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, 
powiedział, że opinia jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, w związku z brakiem dyskusji nad 
projektem uchwały poddał go pod głosowanie. 
 
Głosowanie 
 
Wysoka Rada w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zaprezentowany projekt 
uchwały. 
 
h) projekt uchwały został wycofany z porządku obrad 

 
i) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej 

Ząbkowic Śląskich 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poinformował Wysoką Radę, że 
Radna Danuta Tkaczonek zgłosiła akces pracy w Komisji Rewizyjnej, jak i również Radny 
Bogdan Tkaczyński. Natomiast Radna Jolanta Mitręga złożyła rezygnację z pracy Komisji 
Rewizyjnej, ponieważ koliduje jej to, jako wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej i również 
zgłosiła swój akces do pracy w Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. 
W związku z wolnym wakatem w Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie: 
 
- akces Radnej Danuty Tkaczonek do pracy w komisji. 
 
Głosowanie jawne: 4 głosy za, 14 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące 
 
oraz akces Radnego Bogdana Tkaczyńskiego do pracy w komisji. 
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Głosowanie jawne: 15 głosy za, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące 
 
W związku z powyższym Rada Miejska podjęła decyzją, że w skład Komisji Rewizyjnej 
wejdzie Pan Radny Bogdan Tkaczyński. 
 
Poddał również pod głosowanie zgłoszony akces Radnej Jolanty Mitręgi do pracy w 
Komisje Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. 
 
Głosowanie jawne: 18 głosów za, 1 głos przeciwny, 1 głos wstrzymujący. 
 
W związku z powyższym Wysoka Rada powołała do składu osobowego Komisji 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Radną Jolantę Mitręga. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik poddał również pod głosowanie 
złożoną rezygnację Radnej Jolant Mitręgi z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej. 
 
Głosowanie jawne 
 
W wyniku głosowania Wysoka Rada przyjęła rezygnację. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik odczytał projekt uchwały w sprawie 
uzupełnienia składu osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich, która 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. pkt. 7 Interpelacje i zapytania Radnych 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik, poinformował, że w okresie między 
sesyjnym wpłynęły dwie interpelacje Radnej Pani Danuty Tkaczonek, 
- w sprawie demontażu sieci c.o. oraz foteli kinowych w Ząbkowickim Ośrodku Kultury  
- w sprawie zaległości w podatkach i opłatach 
 
Radny Marek Ciapka, powiedział, że złożyło się tak, że dwie organizacje pozarządowe, 
które uzyskały dofinansowanie z budżetu gminy nie dokonały rozliczenia tej dotacji. Było 
to także tematem Komisji Rewizyjnej. To jest wniosek do Pana Burmistrza, aby w jakiś 
sposób zmobilizować te organizacje do złożenia takiej informacji.  
 
Radna Danuta Tkaczonek, w nawiązaniu do tematu Radnego Marka Ciapki, zadała 
pytanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, ponieważ w tym temacie wnioskowała, aby 
Komisja Rewizyjna do owych organizacji wystąpiła z pismem monitującym przedłożenie 
takich sprawozdań, Czy dokonała się ta formalność? 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz, odpowiedziała, że tak, było 
wysłane ponaglenie, dwa dni temu minął termin i ponownie będzie interweniować. 
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Ad. pkt. 8 Sprawy różne. 
 
Radna Danuta Tkaczonek, skierowała apel do Wiceprzewodniczącego Rady Stanisława 
Susza, aby na kolejnej sesji złożył dymisję z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego rady 
miejskiej, albowiem posługuje się funkcją i występuje w sposób formalny, jako 
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Animatorów Kultury SAK, które nie jest legalnie 
zarejestrowane w żadnym rejestrze, ani w KRS, ani w rejestrze prowadzonym przez 
Starostę Ząbkowickiego. Tym samym biorąc udział w kwestiach formalnych wprowadza 
Pan w błąd również Burmistrza. Brał Pan udział, jako wiceprzewodniczący tego 
stowarzyszenia w konkursie na dyrektora Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 
organizowanym w miesiącu czerwiec, lipiec, wrzesień. Występował Pan, jako osoba pod 
taka funkcją i jednocześnie wystawił Pan opinię mającą charakter formalno- prawny w 
postępowaniu prowadzonym przez Burmistrza przy opiniowaniu powołania Dyrektora 
ZOK-u na taką funkcję. Takie postępowanie nie licuje w ogóle w jakiejkolwiek formie a 
tym bardzie uważa, że jako wiceprzewodniczący mając pełną wiedzę i świadomość tych 
kwestii, mimo wszystko odgrywa takie role i jest to nie na miejscu i uważa, że Pan Radny 
nie powinien pełnić tej funkcji, jako Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 „Stare Miasto” Marian Patela, zapytał czy jest 
dokumentacja na remont ulicy Kościuszki, Grunwaldzkiej i Placu Jana Pawła II? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że jeszcze nie ma. 
 
Radny Zdzisław Burnat, zapytał, czy uległ już rozstrzygnięciu przetarg na remont 
kotłowni w Gimnazjum nr 2? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że za chwilę informacja 
zostanie udzielona. 
 
Sołtys sołectwa Strąkowa Jadwiga Zięba, zapytała, czy wiadomo już, co z 
oczyszczalniami przodowymi? Oraz jak ma się sprawa z solarnymi lampami? Chodzi o 
teren wiejski. 
 
Nawiązała również do tematu związanego z organizacjami, które nie złożyły 
sprawozdania na Komisję Rewizyjną. 
 
Zadała również kolejne pytanie, dlaczego niektóre świetlice wiejskie zostały 
doinwestowane z budżetu gminy. W którym momencie można ubiegać się o takie 
dodatkowe dofinansowanie? 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że jeżeli chodzi o 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, wniosek będzie realizowany i będzie przez Wydział 
Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego napisany w miesiącu grudniu. 
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Jeżeli chodzi o kwestie lamp solarowych w tej chwili trwa ocena wniosku w Urzędzie 
Marszałkowskim w Wydziale Wsi w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, 
oceny jeszcze nie ma. 
 
Natomiast, co do świetlic, Wydział Funduszy Zewnętrznych, ponieważ te dodatkowe 
pieniądze, o których Pani wspomniała, są to tylko pieniądze w ramach funduszu 
sołeckiego. Te pieniądze zostały użyte, jako wkład do środków zewnętrznych.  
 
Poinformował, również, że sołtysi dostaną informację jak można pozyskać kolejne środki. 
 
Radny Marek Ciapka, powiedział, że jeżeli chodzi o te dwie organizacje, to oczekujemy 
jednoznacznego stanowiska. 
 
Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, odpowiedziała w tym temacie, że każda dotacja 
przekazana dla stowarzyszenia rozliczana jest dwa razy do roku. Pierwszy raz na 
półrocze, w informacji jest, że wszystkie organizacje i stowarzyszenia, które otrzymały 
środki z pierwszego półrocza się rozliczyły. Gdyby się nie rozliczyła, nie otrzymałaby 
dotacji na drugie półrocze, to jest warunek. Natomiast kwestia może być taka, że nie 
przedłożono rozliczenia na komisję, a to jest zupełnie inna sprawa.  
 
Radna Grażyna Sobór, złożyła kolejną skargę, chodzi o dojazdy dzieci do szkół: 
podstawowej nr 3 i gimnazjum, notorycznie bus się spóźnia. Dzieci stoją i marzną. 
 
Kierownik Wydziału EKS Maria Pater, powiedziała, że jeżeli chodzi o przewozy dzieci, 
to wszystkie informacje są zbierane, wszelkie uwagi dot. przewozów, natomiast to o czym 
mówi Radna, nie ma takiej informacji ani telefonicznej ani pisemnej. Jeżeli jest taka 
sytuacja, to prosi o pisemny wniosek o jaką trasę chodzi i ewentualnie jeżeli jest to 
notoryczne spóźnianie będzie rozmowa z Panem, który prowadzi bazę terenową i z 
dyrektorem w Dzierżoniowie. 
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że przyjmuje to ustnie. 
 
Sołtys sołectwa ul. Kamienieckiej Jerzy Rzepka, również nawiązał do tej sprawy. 
 
Ryszard Barański, powiedział, że 14 listopada nastąpił oficjalny odbiór składowiska 
odpadów, w związku z tym zapytał, jak została rozwiązana kwestia odpadów 
pogalwanicznych, które były tam składowane od 1993 roku, co zrobiono w trakcie tej 
rekultywacji, aby nie umożliwić wypływanie tych szkodliwych składników do wód 
gruntowych, a z kolei do studni, które znajdują się w pobliżu i rzeczka.  
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, powiedział, że nie jest w stanie udzielić 
takiej informacji. Taką odpowiedź może przygotować,  ale dopiero po rozmowie z 
inspektorami nadzoru, którzy w imieniu gminy prowadzili nadzór nad inwestycją, gdyż 
on nie prowadził nadzoru bezpośrednio i nie wie jak zostały zrealizowane takie rzeczy. 
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p.o. Kierownika Wydziału IGP Piotr Szymański, powiedział, że umowa została 
podpisana z wykonawcą i był inspektor nadzoru, który się na tym zna, pod względem 
technicznym. Nadzorował i informował o poszczególnych pracach. Powiedział, że 
uczestniczył w samym zakończeniu i to jest sprawa wykonawcy, jak rozwiązał te rzeczy, o 
których wspomniano. Nie potrafi szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie, ale służy 
pomocą i może umówić inspektora nadzoru i wspólnie ten temat omówić. 
 
Ryszard Barański, ad vocem odnośnie tego pytania, powiedział, że w gminie znajduje się 
dokument państwowego instytutu geologicznego, który sobie wypożyczył- 
inwentaryzacja złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony 
środowiska, gdzie jest napisane, że te odpady były tworzone i jest też inwentaryzacja tego 
składowiska. Skoro robiono taką poważną inwestycje, należało sięgnąć, co z tego że będzie 
lasek posadzony na tym wysypisku, a spodem ludzie będą się truć.  
 
Zadał kolejne pytania. Jak została rozwiązana kwestia reformy spółek gminnych, które 
były zapowiedziane w trakcie kampanii? Jak spróbował Pan rozwiązać kwestię 
restrukturyzacji i modernizacji szkół gminnych? Jak Pan rozwiązał kwestię pozyskiwania 
z unii europejskiej pieniędzy na rozwój przedsiębiorców, inwestowania w zakłady, chodzi 
o strefę ekonomiczną.  
 
Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, odpowiedział, że jeżeli chodzi o kwestię 
reformy spółek to do przyszłego roku, do wakacji przedstawi kompleksowe rozwiązanie 
tego tematu, jeżeli chodzi o reformę oświaty to do końca lutego radni Rady Miejskiej 
otrzymają propozycję. Jeżeli chodzi o specjalną strefę ekonomiczną, to na te grunty przy 
drodze krajowej nr 8, które miały być rozszerzone. Minister Rolnictwa wydał negatywną 
opinię odnośnie odrolnienia tej ziemi. Gmina odwołała się od tej decyzji, aby ponownie to 
rozpatrzyć. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie inwestorów do strefy która istnieje tego obszaru, 
który został uzbrojony, w tej chwili jest 3,6 ha, trwają intensywne rozmowy, nawiązywana 
jest współpraca z dwoma firmami, które pośredniczą w inwestowaniu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej  Dominik w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad sesji zamknął obrady. 

 
 
Protokołowała 
Monika Gwóźdź 
 
 
       Przewodniczący Rady Miejskiej 
       (-) Andrzej Dominik 
 


