W lewym górnym rogu pieczęć podłuŜna
o treści: Rada Miejska w Lądku Zdroju

Protokół nr XXXIX/XII/09
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 30 grudnia 2009 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12.30. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG w Lądku Zdroju.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na sali obrad na 15 radnych obecnych 13.
Przewodniczący powitał: Burmistrza, radnych, Kierownika Komisariatu Policji Janusza
Hoszko, Prezes Towarzystwa Ziemi Lądeckiej Łucję Emeryk, Przewodniczącego Związku
Emerytów i Rencistów Bolesława Bombę oraz pracowników Urzędu.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada zatwierdziła w/w
protokół.
I/4. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady poinformował o wprowadzeniu autopoprawki, jako pakt. 2h projekt
uchwały w sprawie „Rozpatrzenia skargi”. Przewodniczący przekazał równieŜ, Ŝe po
wystąpieniu Burmistrza głos zabierze Kierownik Komisariatu Policji, który został zaproszony
na sesję na wniosek komisji.
Porządek obrad w brzmieniu:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenia protokołu z
poprzedniej sesji).
II.
Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na 2009 r.,
b/ uchwalenia budŜetu miasta i gminy na rok 2010,
c/ przyjęcia na rok 2010 Programu Współpracy Gminy Lądek Zdrój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na
rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój,
d/ zmiany Statutu Miasta i Gminy Lądek Zdrój,
e/ zmiany uchwały XXXII/266/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso,
1

f/ uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010,
g/ uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010,
h/ rozpatrzenia skargi.
3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
4. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
(godz. 8.35 – doszedł radny Artur Dobrzyński – 14 osób).
- Kończymy i rozliczamy zadania związane z usuwaniem skutków klęski Ŝywiołowej.
Przypominam, Ŝe zadań tych było 40. W ramach procedur wyboru wykonawców – w trybie
przewidzianym przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych wystąpiły oszczędności w
kwocie 60 517 zł. W ramach zadania „Odbudowa dróg w Skrzynce” wykonawca nie wykonał
pełnego zakresu zadania. Wartość nie wykonanych prac wynosi 86 773 zł. Prace te
pomniejszą wkład własny Gminy w tym zadaniu.
- Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające niewaŜność Uchwały Rady Miejskiej z 29
października 2009 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
- W grudniu odbyłem spotkanie z członkiem zarządu Zbigniewem Szczygłem w sprawie
inwestycji i remontów jakie mają być realizowane na drogach wojewódzkich w naszej
gminie. W jednej kwestii otrzymałem zapewnienie, Ŝe inwestycja na pewno zostanie
zrealizowana – chodzi o chodnik w Trzebeszowicach.
- Odbyłem spotkanie z p. Mirosławem Ziajką Dyrektorem Wydziału Certyfikacji i Funduszy
Europejskich w sprawie zgody na dzierŜawę kamienicy Rynek 12 do końca okresu
uniemoŜliwiającego gminie sprzedaŜ tej nieruchomości.
- Dwie rodziny, które przebywały w mieszkaniach tymczasowych na czas remontu kamienic
objętych rewitalizacją wniosły do sądu pozew o
odszkodowanie za straty w
zmagazynowanym mieniu. Roszczenie z jakim wystąpiły ww. rodziny wynosiło 50 tys. zł.
Gmina zawarła z tymi rodzinami ugodę i wypłaci im odszkodowanie za zniszczone mienie w
wysokości 3 200 zł dla kaŜdej z nich.
- Mamy ogromny problem z wodociągiem wiejskim w Konradowie. Wodociąg ten jest
administrowany przez radę sołecką. Powiatowy Inspektorat Sanitarny wydał decyzję
nakazującą natychmiastowe unieruchomienie wodociągu do czasu usunięcia uchybień
zagraŜających zdrowiu ludzkiemu.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe zaprosił Kierownika Komisariatu Policji
Janusza Hoszko poniewaŜ taka była prośba Komisji w sprawie bezpieczeństwa, szczególnie w
części zdrojowej.
Pan Janusz Hoszko poinformował, Ŝe sytuacja jest bardzo dobra w podstawowych
kategoriach w porównaniu z ubiegłym rokiem. Odnotowano spadek przestępczości w obu
Gminach. Zdarzają się próby usiłowania rozboju. W listopadzie miała miejsce bójka, która z
miasta przeniosła się pod „Sielankę”, zniszczono mienie, sprawców ustalono, będzie akt
oskarŜenia. W Zdroju potwierdzono dwie kradzieŜe torebek. Podjęto środki prewencyjne. Nie
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odnotowuje się juŜ takich zdarzeń. Zanotowano równieŜ spadek bójek i pobić. Po Nowym
Roku będzie przedłoŜone sprawozdanie z działalności.
Radny Dariusz Styczyrz przekazał, Ŝe ma informacje o większej ilości zdarzeń kradzieŜy w
części zdrojowej, są to sygnały od mieszkańców. Radny poprosił o informację dotyczącą
zaczepiania kuracjuszy i innych osób przyjezdnych. Co robi się z młodzieŜą w kapturach?
Co jest robione z zakresu prewencji kryminalnej.
Pan Janusz Hoszko stwierdził, Ŝe posłuŜył się statystyką. Policja ma inne dane niŜ te,
o których mówi radny. Z uwagi na zagroŜenia ze strony nieletnich jest realizowany specjalny
program. Będzie to uwzględnione w sprawozdaniu. Zadaniem Policji jest nie tylko ściganie,
ale i prewencja i profilaktyka. W rejonie szkół wraz ze StraŜą Miejską są patrole piesze, a w
godzinach wieczorno-nocnych legitymowane są osoby nieletnie i odprowadzane do domów.
Sprawy te prowadzone są przez specjalistów ds. nieletnich.
Radny Dariusz Styczyrz zwrócił się z prośbą, aby w sprawozdaniu było to bardzo
wyszczególnione. Po zabójstwie w Lądku Zdroju była obietnica Burmistrza o powołaniu
zespołu, czy on funkcjonuje.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe taki zespół funkcjonuje, reprezentantem ze strony Rady
Miejskiej jest radny Ireneusz Rakoczy.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe Rada nie delegowała nikogo z Rady Miejskiej i zwrócił
się z prośbą o przedstawienie informacji z pracy tego zespołu.
Kierownik Komisariatu Janusz Hoszko poprosił, aby wszelkie wypowiedzi o stanie
bezpieczeństwa weryfikować, bo to moŜe mieć negatywny skutek (mniejsza ilość
kuracjuszy). Dostrzegany jest i realizowany program dotyczący nieletnich.
Radny Mirosław Babiak poinformował, Ŝe uczestniczył w spotkaniu zespołu, ale usłyszał, Ŝe
radni nie są kompetentni do otrzymywania informacji.
Dyr. CKiR Małgorzata Bednarek powiedziała, Ŝe w styczniu w Klubie Seniora będą
przedstawione zasady zachowania się ludzi starszych w godzinach wieczornych, będzie teŜ
kurs samoobrony dla kobiet.
Radny Dariusz Styczyrz radni zaprosili przedstawiciela Policji na sesję, bo chcieli
zweryfikować zasłyszane informacje.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, Ŝe czasami informacje nabierają coraz
większego kolorytu. Problem zawsze będzie, jeśli nie będzie zainteresowania rodziców tym,
co robią ich dzieci. Pomiędzy Policją , a Urzędem jest dobry przepływ informacji i ścisła
współpraca Policji ze StraŜą Miejską. Radni powinni uświadamiać mieszkańców, Ŝe trzeba
informować o zdarzeniach. Mieszkańcy powinni współpracować z Policją. W „Debatach”
podawane są numery kontaktowe.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe Rada będzie częściej zapraszała
przedstawicieli Policji na sesje.
Pan Janusz Hoszko przekazał, Ŝe Policja realizuje program nie tylko dotyczący nieletnich.
Wszystkie informacje będą zawarte w sprawozdaniu. Sytuacja jest dobra jeśli chodzi o
wspomaganie techniczne, m.in. nowy radiowóz. W okresie zimowym są wzmoŜone patrole.
Przewodniczący Rady podziękował za udział w sesji.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na 2009 r.,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 2 „wstrzymujących” Rada
podjęła uchwałę nr XXXIX/307/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ uchwalenia budŜetu miasta i gminy na rok 2010,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja spotykała się
kilkakrotnie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu z jedną zmianą. Środki
zaplanowane na remont kościoła w Skrzynce w kwocie 30 tys. zł. naleŜy przeznaczyć na
remont świetlicy w Skrzynce.
Skarbnik Joanna Słoniewska odczytała dwie pozytywne opinie RIO w sprawie
przedłoŜonego projektu budŜetu.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, Ŝe nasza gmina jest gminą uzdrowiskową
i wszystko powinno być robione z wykorzystaniem walorów, które gmina posiada.
W strategii opracowanej dla naszej gminy wykorzystano walory, które gmina posiada,
podkreślono mocne strony, a takŜe te słabe. W strategii zawarta jest teŜ misja gminy.
Radny Ryszard Wrona zapytał jakie podwyŜki przewidziano dla pracowników Urzędu i OPS
na rok 2010.
Skarbnik odpowiedziała, ze jest zapis na stronie nr 38 – 1%. Większość środków, to nie
podwyŜki, to roboty publiczne, odprawy emerytalne, jubileuszówki, środki na zatrudnienie
trzech osób, bo są trzy wakaty.
Burmistrz dodał, Ŝe zaplanowane środki na podwyŜki są niŜsze niŜ w roku bieŜącym.
Zaplanowano środki na roboty publiczne przez co „zwiększy się zatrudnienie” w UMiG.
Omyłkowe jest stwierdzenie, Ŝe zaplanowano 30% podwyŜki.
Radny Ryszard Wrona stwierdził, Ŝe w OPS jest podobna sytuacja, teŜ zaplanowano
dodatkowe środki na odprawy, jubileuszówki. Wynagrodzenia osobowe w OPS w następnym
roku zaplanowano o 220,oo zł więcej niŜ w br.
Radny Artur Dobrzyński zapytał, co będzie z pieniędzmi, jeśli nie będzie pracowników
interwencyjnych.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe w zał. nr 3 jest planowane wykonanie, jest
ono niŜsze niŜ planowane wydatki. Jeśli zostanie plan, to nie będzie rozdzielony, aby
wykorzystać.
Radny Ryszard Wrona poruszył sprawę ekwiwalentu w StraŜy PoŜarnej, w ub. roku
zapewniano, Ŝe w 2010 roku będzie inaczej, tzn. ekwiwalent za ten rok będzie ze środków
przyszłorocznych. Czy tych środków wystarczy. Przy takim traktowaniu straŜaków ubywa, a
nie przybywa. Czy są gwarancje na dofinansowanie straŜy, nie wspominając o sprzęcie, bo to
juŜ jest skansen.
Burmistrz poinformował, Ŝe powinno być więcej środków na straŜ poŜarną, ale trzeba
wywaŜyć na ile gminę stać. Zaplanowano środki na poziomie obecnego roku. Ekwiwalent dla
straŜy poŜarnej za akcję powodziową – nie planowano powodzi, a środki trzeba przekazać.
Skarbnik wyjaśniła, Ŝe są tylko dwie listy nie wypłaconego ekwiwalentu.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe nie ma pieniędzy fizycznie do wypłaty. Trzeba zwrócić
uwagę, Ŝe straŜaków jest coraz mniej, a jest to jedyna siła mobilna w gminie.
Radny Ryszard Wrona w nawiązaniu do kościoła w Skrzynce zapytał dlaczego jako Rada
nie moŜna współfinansować remontu zabytków. W projekcie było ujęte dofinansowanie
remontu kościoła w Skrzynce. MoŜna podjąć uchwałę, aby co roku inny zabytek wspomóc w
remoncie.
Radny Stanisław Skrobotun przekazał, Ŝe na posiedzeniu KBiF padł wniosek dotyczący
finansowania zabytków i został przegłosowany.
Radny Ryszard Wrona zapytał czy jeśli to zostanie w budŜecie, to będzie to na kościół w
Skrzynce.
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Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, Ŝe środki nie zniknęły, zostały tylko przesunięte
na remont dachu świetlicy w Skrzynce.
Radny Ryszard Wrona zapytał czy na ten cel nie powinny być zagwarantowane pieniądze ze
środków CKiR.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe CKiR sukcesywnie prowadzi remonty w tym obiekcie. Taka
wola KBiF odnośnie przesunięcia środków z jednego zadania na drugie. Przychylił się do
woli KBiF.
Dyr. CKiR Małgorzata Bednarek przekazała, Ŝe na obecny remont w Skrzynce uzyskano
50% środków. Nie CKiR tylko gmina moŜe starać się o pozyskanie środków.
Radny Mirosław Babiak poinformował, Ŝe był inicjatorem, aby nie dofinansowywać
zabytków, bo wtedy teŜ mieszkańcy będą mogli występować o dofinansowanie zabytkowych
budynków mieszkalnych.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk zapytał jaka jest procedura dotycząca dofinansowania
zabytków.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe to Rada musi ustalić procedurę. Nikogo nie
moŜna wykluczyć.
Burmistrz stwierdził, Ŝe w ślad za uchwałą i zabezpieczeniem środków musiałyby być
ustalone zasady przyznawania środków.
Radny Mirosław Babiak zapytał jak mogła znaleźć się ta kwota w projekcie skoro nie ma
regulaminu i kryteriów.
Burmistrz zapytał czy jest wola Rady, aby przygotować komplet dokumentów.
Radny Mirosław Babiak wystąpił z wnioskiem, aby zakończyć dyskusję.
Radny Kazimierz Kubisiak wystąpił z wnioskiem o udzielenie głosu sołtysowi Skrzynki
celem udzielenia wyjaśnień dotyczących potrzeby remontu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Mirosława Babiaka.
W wyniku głosowania przy 4 głosach „za”, 5 – „przeciwnych” i 4 „wstrzymujących” Rada
nie przyjęła wniosku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Kazimierza Kubisiaka.
W wyniku głosowania przy 9 głosach „za”, 2 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących wniosek
przeszedł.
Przewodniczący Rady oddał głos sołtysowi Skrzynki.
Sołtys Józef Kuliński poinformował, Ŝe mieszkańcy uŜytkują kościół na własną
odpowiedzialność. Bez znaczenia jest czy to obiekt zabytkowy, czy sakralny.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, Ŝe tylko obiekty wpisane do rejestru zabytków
mogą być dofinansowane przez gminę.
Sołtys Skrzynki powiedział, Ŝe świetlica teŜ od wielu lat nie jest remontowana, a to obiekt
gminy.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe remont świetlicy byłby przyspieszony
jeśli będą te środki w budŜecie. Nie ma gwarancji, Ŝe ta kwota byłaby przeznaczona w całości
na kościół, bo mógłby być podział na kilka obiektów zabytkowych, które nie są w posiadaniu
gminy.
Burmistrz przypomniał, Ŝe wielokrotnie dyskutowano o dofinansowaniu remontów
budynków mieszkalnych, w których funkcjonują wspólnoty. Sytuacja kościoła jest zła, bo
nadzór zabronił uŜytkowania.
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Radny Grzegorz Wysłobocki poinformował, Ŝe są problemy z remontami równieŜ innych
kościołów. Parafia nie ma moŜliwości pozyskania środków z zewnątrz.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe ks. Proboszcz z Lądka Zdroju pozyskał środki na
remont kościoła.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do kontynuacji dyskusji.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe nie uwzględniono w projekcie budŜetu wniosku
mieszkańców , III etatpu dot. rewitalizacji kamienic. Wcześniej mówiono, Ŝe jest moŜliwość
dofinansowania prywatnych kamienic, nie uwzględniono podwórka na zapleczu Rynku,
skreślono oświetlenie na ul. Langiewicza, schody k/postoju taxi. Radny stwierdził, Ŝe będzie
głosował przeciw przyjęciu budŜetu.
Burmistrz zapytał czy są dwa róŜne projekty, bo w projekcie, który otrzymał jest zadanie
dotyczące ul. Wiejskiej, postoju taxi. Zadania inwestycyjne w całym WPI zaplanowane są na
kwotę ponad 100 mln. zł. W przyszłym roku planowane zadania na 12 mln. zł. Gmina nie jest
w stanie zrealizować wszystkich oczekiwań mieszkańców. Na ul. Langiewicza odbudowano
most.
Radny Zbigniew Wiernusz wymienił brak kolejnych zadań: droga w Skrzynce, w Lutyni,
przejście na ul. Wiejskiej, zalewane jest skrzyŜowanie Radochów – tory kolejowe.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przypomniał, Ŝe te dwie drogi nie są gminne. Gmina
zabiega do powiatu i województwa o wykonanie remontów.
Radny Ryszard Wrona zapytał co z naprawą drogi w Trzebieszowicach, naprawa jest
uwzględniana dwa lata w budŜecie. Insp. Roman Stępak na posiedzeniu KMK zobowiązał się,
Ŝe do końca roku droga będzie zrobiona.
Burmistrz stwierdził, Ŝe chyba nie było jeszcze 100% realizacji budŜetu.
Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała o zmianach szaty graficznej i błędach
pisarskich w projekcie budŜetu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały budŜetowej wraz z w/w
poprawkami i wnioskiem złoŜonym przez KBiF i zatwierdzonym przez Burmistrza.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za”, 3 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym” Rada
podjęła uchwałę nr XXXIX/308/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ przyjęcia na rok 2010 Programu Współpracy Gminy Lądek Zdrój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodniczący K.Ed.KiSp. Ireneusz Rakoczy poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada podjęła uchwałę nr
XXXIX/309/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Pani Łucja Emeryk zapytała czy ujęte są poprawki.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w projekcie uchwały uwzględniono rozszerzenie stref na
dofinansowanie.
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d/ zmiany Statutu Miasta i Gminy Lądek Zdrój,
Przewodniczący K.St. Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Sekretarz Anna Chilicka poinformowała, Ŝe nastąpiły zmiany w ustawach i trzeba było
dostosować do tych zmian Statut. W projekcie są błędy literowe poniewaŜ projekt
przygotowywano pierwszy raz w nowym systemie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXIX/310/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ zmiany uchwały nr XXXII/266/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 maja
2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe zmienił się sołtys i stąd zmiana uchwały.
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku glosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXIX/311/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXIX/312/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010,
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXIX/313/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji
h/ rozpatrzenia skargi,
Przewodniczący KR Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe skarga związana jest z konfliktem
na ul. Brzozowej, a dotyczy ilości drzwi do budynku. Państwo Wojtków wystąpili z tą
sprawą. Próbowano przeprowadzić postępowanie mediacyjne, ugodowe. Nie doszło do
ugody. Burmistrz złoŜył wyjaśnienia. KR uznała skargę za bezzasadną. Jedynym
kompetentnym organem jest nadzór budowlany. Burmistrz zgodnie z procedurą
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administracyjną powinien przekazać
merytoryczny nie postąpił jak naleŜy.

sprawę

zgodnie

z

właściwością.

Pracownik

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 10 glosach „za” i 4 „wstrzymujących” Rada podjęła uchwałę nr
XXXIX/314/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt.3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Ryszard Wrona poruszył sprawę drogi w Trzebieszowicach. Jest projekt, wydano
pieniądze i dalej nic się nie robi.
Burmistrz powiedział, Ŝe w projekcie budŜetu jest ujęte to zadanie.
Przewodniczący Rady przekazał, Ŝe radni otrzymali opinię prawną dotyczącą kontroli OSP.
Radny Ryszard Wrona zapytał, co z wałami przeciwpowodziowymi k/grobli.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe będzie to naprawione.
Radny Ryszard Wrona wystąpił z pytaniem, co ze szkołą podstawową, której dalej się nie
remontuje.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe zlecenie poszło. Dostawca okien nie zdąŜył z realizacją.
Radny Ryszard Wrona zapytał, co z EURO w Trzebieszowicach. Zamek, Rada sołecka
podjęła uchwałę o przejęcie zabudowań po PGR, które będą mogły być zapleczem
noclegowym.
Burmistrz poinformował, Ŝe Rada sołecka złoŜyła wniosek o wystąpienie do agencji
o przejęcie budynków na potrzeby wsi. Jeszcze to nie nastąpiło. Spotka się z Radą sołecką.
Radny Ryszard Wrona zwrócił się z prośbą, aby Burmistrz wycofał ten wniosek o przejęcie,
bo gmina nie udźwignie cięŜaru remontu. Niech „Zamek” to kupi i remontuje.
Burmistrz stwierdził, Ŝe Rada sołecka nie zdaje sobie sprawy z cięŜaru tego zadania.
Radny Ireneusz Rakoczy przekazał, Ŝe mieszkania słuŜbowe znajdujące się na terenie
gimnazjum nie są ogrzewane w czasie weekendów, bo ogrzewanie szkoły w tym czasie nie
idzie pełną parą.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe czynione są próby rozwiązania tego problemu.
Radny Artur Dobrzyński przekazał, Ŝe dzierŜawca parkingu zgłasza swoje zarzuty odnośnie
miejsc parkingowych bez efektu. Na parkingu strzeŜonym są wolne miejsca, a wojsko i PPU
przekraczają ilość miejsc parkingowych. Czy płacony jest podatek od działalności
gospodarczej, za parkowanie na trawnikach.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe w Statucie jest zapis mówiący,
Ŝe muszą być zapewnione miejsca parkingowe w minimum 10% .
Burmistrz zapytał czy naleŜy ścigać swoich gestorów bazy noclegowej, samochody muszą
gdzieś parkować.
Radna Monika Miszczyńska dodała, Ŝe jeśli pobierają opłaty parkingowe, to powinni płacić
podatek.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, co z przejazdem na ul. Kłodzkiej
Burmistrz odpowiedział, Ŝe został złoŜony nowy wniosek.
Radny Zbigniew Wiernusz poinformował o dziurze w chodniku na ul Paderewskiego
k/przedszkola i nie świecącej lampie i dziurze k/policji.
Radny Stanisław Skrobotun przekazał, Ŝe stodoła w kierunku Skrzynki grozi
niebezpieczeństwem.
Radna Monika Miszczyńska powiedziała, Ŝe grunt ze stodołą jest sprzedany. Jest trzech
właścicieli.
Radny Ryszard Wrona dodał, Ŝe jest nakaz rozbiórki stodoły.
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Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał o kanał burzowy w Radochowie.
Burmistrz poinformował, Ŝe ma być wycena. Czeka na kosztorys Ŝeby moŜna zlecić
wykonanie zadania. Termin prac uzaleŜniony jest od pogody.
Pani Łucja Emeryk poprosiła o odpowiedź na wnioski do budŜetu.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe środki finansowe mogą być przekazywane tylko organizacjom
pozarządowym poprzez konkurs ofert, który odbędzie się na początku lutego i wtedy naleŜy
się dowiadywać.
Ad. pkt. 4. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie sesji.
Protokółowała: Maria Staszyńska

W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk – podpis nieczytelny
Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Maria Staszyńska
Leszek Pazdyk
28.01.2010 r.
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