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

Protokół nr XXXVIII/XI/09
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
dnia 19 listopada 2009 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 13.45. 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 14.
Przewodniczący powitał Burmistrza, radnych, pracowników ZBK, ZWiK i UMiG.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada zatwierdziła protokół.
Na sali obrad w chwili głosowania na 15 radnych obecnych 11.
I/4. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wprowadza autopoprawkę do porządku obrad. Jako
ppkt. „2i” projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia „planu odnowy miejscowości Konradów
2009 – 2020”.
Porządek obrad w brzmieniu:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji).
II.
Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
b/ wystąpienia Gminy Lądek Zdrój z Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku,
c/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2009,
d/ zmiany uchwały nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29
października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r.,
e/ zmiany uchwały nr XXXVIII/292/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 20
października 2009 r. w sprawie opłaty targowej,
f/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na 2010 r.,
g/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.,
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h/ przystąpienia do realizacji projektu pn. „Transgraniczny Szlak Królewny Marianny
Orańskiej – etap II (oznakowanie i promocja szlaku)”,
i/ zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Konradów 2009 – 2020”.
3. Prezentacja koncepcji wspólnej gospodarki śmieciowej dla Gminy Lądek Zdrój
i Stronie Śląskie.
4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
5. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
•

•
•

•

•
•

Gmina Lądek Zdrój, jak wszystkie samorządy gminne została wezwana do
uregulowania sytuacji prawnej oraz warunków uŜytkowania przez Gminę oświetlania
drogowego naleŜącego do EnergiaPro SA.
Jest to ogólnopolska „akcja” zakładów energetycznych która ma prowadzić do
zmuszenia samorządów do zawierania niekorzystnych umów w sprawie dzierŜawy
i eksploatacji oświetlenia ulicznego.
Gmina Lądek Zdrój ma szansę mieć na swoim terenie centrum pobytowe w ramach
Mistrzostw Euro 2012. Chodzi o Hotel „Zamek na skale” w Trzebieszowicach.
Niestety nie otrzymał dofinansowania wniosek w sprawie przebudowy drogi gminnej
nr 119840D w Trzebieszowicach od drogi wojewódzkiej 392 do drogi powiatowej nr
3258. Chodzi o „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
czyli tzw. Schetynówki. Lądecki wniosek po ocenie zajął 43 miejsca (na 104 złoŜone).
Dofinansowanie otrzymało pierwsze 39 wniosków
Gmina Lądek Zdrój otrzymała decyzję komunalizacyjną działki nr 309/3 (obręb Stare
Miasto) – chodzi o działkę która jest zwyczajowym parkingiem przy ul. Ogrodowej.
Gmina Lądek Zdrój rozpoczęła działania zmierzające do uregulowania stanu
prawnego tej działki w kwietniu 2008 roku. Obecnie do rozstrzygnięcia jest jeszcze
kwestia prawa GS-u do uŜytkowania wieczystego tej działki.
WciąŜ realizujemy zadania związane z usuwaniem skutków klęski Ŝywiołowej.
Niestety pogoda bardzo utrudnia ich realizację
Trwa postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy na roboty
budowlane na Rzece Biała Lądecka pn. Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Białej
Lądeckiej w km 24+250 – 25+130 w miejscowości Lądek Zdrój. Oferty wykonawcy
mogli składać do 16 listopada.

Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach - „za”, 1 - „wstrzymującym” Rada podjęła
uchwałę nr XXXVIII/298/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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b/ wystąpienia Gminy Lądek Zdrój z Międzygminnego Związku Celowego w
Kłodzku,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXVIII/299/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2009,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał, czy są pytania dotyczące projektu uchwały.
Radny Dariusz Styczyrz poprosił o wyjaśnienie dotyczące pkt. 7 w uzasadnieniu.
Skarbnik Joanna Słoniewska wyjaśniła, Ŝe jest to zadanie prowadzone przez
Wojewódzką Komendę Policji przy udziale m.in. naszej Gminy. Uwzględniono projekt
modernizacji posterunku Policji, chodzi tu o zmianę klasyfikacji.
Burmistrz przypomniał, Ŝe głosowanie w tej sprawie odbyło bodajŜe w kwietniu.
Komendant wystąpił o dofinansowanie przygotowania dokumentacji remontowej w wys.
150 tys. zł., zaplanowano monitoring w ramach współpracy z Policją. Rzeczywisty koszt
będzie wynosił 30%.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za”, 2 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących” Rada
podjęła uchwałę nr XXXVIII/300/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ zmiany uchwały nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29
października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku glosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXVIII/301/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ zmiana uchwały nr XXVII/292/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 20
października 2009 r. w sprawie opłaty targowej,
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 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXVIII/302/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na 2010 r.,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun 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 XXXVIII/303/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXVIII/304/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ przystąpienia do realizacji projektu pn. „Transgraniczny Szlak Królewny
Orańskiej – etap II (oznakowanie i promocja szlaku),
Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Eleni Mawrudi-Nowak
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwała nr
XXXVIII/305/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i/ zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Konradów 2009 -2020”,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXVIII/306/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe na godzinę 10.00 zaproszone
są osoby , które przedstawią prezentację dotyczącą gospodarki śmieciowej w związku
z czym wcześniej nastąpi realizacja pkt. 4.
Ad. pkt. 4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
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Radny Mirosław Babiak zapytał co z czwartym etatem w StraŜy Miejskiej.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest dwugłos w sprawie funkcjonowania StraŜy Miejskiej,
funkcjonowanie będzie sprawniejsze jeśli pojawi się wóz, a drugi głos dotyczy
zwiększenia etatów. Roczny koszt zatrudnienia czwartego straŜnika, to koszt zakupu
dosyć dobrego samochodu.
Radny Mirosław Babiak stwierdził, Ŝe powinien być i czwarty etat i samochód. Jest
szansa pozyskania samochodu z Komendy Powiatowej. W projekcie budŜetu na 2010 r.
brak tego zadania.
Skarbnik Joanna Słoniewska powiedziała, Ŝe w projekcie jest to zadanie zawarte w
temacie zwiększenie wynagrodzeń.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe jeśli będzie czwarty etat jest kobieta, to będą
dodatkowe koszty w postaci, bo będzie potrzebna osobna toaleta, większe pomieszczenie,
jeśli będzie samochód, to będzie równieŜ potrzebny garaŜ itp.
Burmistrz Lądka Zdroju wyjaśnił, Ŝe kobieta, o której radny mówi jest na staŜu.
Radny Mirosław Babiak dodał, Ŝe jeśli będzie czwarta osoba w StraŜy, to wzrosną
patrole z Policją.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, Ŝe to nie jest argument. Policja jest
powołana do przestrzegania ładu i porządku. Gmina dofinansowuje Policję. Nie moŜe być
tak, Ŝe komendant przerzuca obowiązek bezpieczeństwa na Gminę, nie moŜe być tak, Ŝe
straŜ będzie zastępowała Policję w wykonywaniu statutowych obowiązków.
Radna Monika Miszczyńska powiedziała, Ŝe kiedyś było dwóch straŜników i było ich
widać, teraz jest trzech i ich nie widać.
Radna Eleni Marudi-Nowak stwierdziła, Ŝe Policja ma źle zorganizowaną pracę.
Burmistrz poinformował, Ŝe w Stroniu Śląskim jest teŜ trzech w StraŜy. Powinno być
porozumienie z Gminą Stronie Śląskie, Ŝeby mogli się wymieniać terenowo.
Radny Ryszard Wrona stwierdził, Ŝe jest to temat zastępczy. Raz powinien Burmistrz
podjąć decyzję, a StraŜ powinna się wykazać.
Radny Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe nie naleŜy ustawiać StraŜy do Policji. StraŜ
ma inne zadania, a Policja inne. Policja jest słuŜbą i niech słuŜy.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał dlaczego musi być w StraŜy czterech.
Radny Ryszard Wrona przypomniał, Ŝe drugi czy trzeci rok się mówi, Ŝe StraŜ ma
sprawdzać umowy o wywóz śmieci, szamba itp.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe tymi sprawami zajęła się komisja. Pracę przerwała powódź,
a później prace związane z usuwaniem skutków powodzi. Komisja m.in. sprawdzała te
umowy.
Radny Artur Dobrzyński potwierdził, Ŝe takie kontrole się odbywały. Radny stwierdził
równieŜ, Ŝe kaŜdy ze StraŜników wiedział na jakich warunkach będzie pracował jeśli
chodzi o samochód. Najpierw straŜników trzeba widzieć na terenie całej Gminy.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady powitał Burmistrza, Przewodniczącego Rady i
Radnych ze Stronia Śląskiego oraz przedstawicieli firmy „proGEO” – Andrzeja Krzyśków
i Marcina Olearnika.
Przedstawiciele firmy przedstawili prezentację dotyczącą wykorzystania istniejącej
infrastruktury na potrzeby gospodarki odpadami w gminach: Lądek Zdrój i Stronie Śl.
W trakcie prezentacji salę obrad opuścili radni Dariusz Styczyrz i Stanisław Skrobotun –
12 osób.
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Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe wspólne podejście do zagadnienia
będzie tańsze. NaleŜy rozstrzygnąć kwestię czy obie gminy wspólnie przystąpią do tego
zadania.
Burmistrz Stronia Śl. Zbigniew Łopusiewicz stwierdził, Ŝe jeśli gminy będą to robiły
osobno, to ponoszone będą podwójne koszty. Ta prezentacja, to wspólnie sfinansowanie
obu gmin. Stronie obecnie płaci opłatę marszałkowską. W tej chwili w Stroniu Śl.
wysypiska jeszcze funkcjonują, ale juŜ trzeba się przygotować do dalszego segregowania
śmieci. Pierwszym elementem, który trzeba wykonać, to stacja przeładunkowa, drugi
element, to kwestia sita. Najprostszym rozwiązanie jest powołanie spółki z udziałem
dwóch gmin. MoŜna teŜ dopuścić podmiot zbierający śmieci w gminie. Idealnym
rozwiązaniem byłoby, aby w Lądku Zdr. teŜ funkcjonował podmiot zajmujący się
zbieraniem śmieci w gminie. Udział gmin powinien polegać na wniesieniu aportem tego,
co jest, wniesieniem aportu finansowego na pierwszy etap. Majątki trzeba oszacować
i określić wielkość nakładu. Jeśli obie gminy zdecydują się na wspólne działanie, które
jest najlepszym rozwiązaniem, to problem ten będzie przedstawiony na sesji w Stroniu Śl.
30.11.br.
Burmistrz Lądka Zdroju poinformował, Ŝe nasza Gmina zleciła firmie proGEO
przygotowanie opracowania i jeśli gminy dojdą do porozumienia, to ta firma przygotuje
dalsze dokładne wyliczenia równieŜ finansowe.
Pan Andrzej Krzyśkow powiedział, Ŝe musi być podmiot, trzeba przygotować kilka
ścieŜek jednocześnie. Im więcej odpadów, tym taniej. Niezbędna jest stacja
przeładunkowa, 4 kontenery, sito itp.
Radny Artur Dobrzyński zapytał, co z raportem oddziaływania na środowisko.
Pan Andrzej Krzyśkow odpowiedział, Ŝe nie widzi przeszkód.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak zapytała na ile segregacja śmieci jest opłacalna
finansowo.
Pan Andrzej Krzyśków odpowiedział, Ŝe w 2008 r. wyszła dyrektywa unijna, która mówi
o obowiązku selektywnej zbiórki śmieci.
Burmistrz Stronia Śl. Zbigniew Łopusiewicz poinformował, Ŝe w Stroniu Śl. jak nie było
selektywnej zbiórki, to nie dopłacało się, teraz przy selektywnej zbiórce juŜ się dopłaca 70
tys. zł., które jest włoŜone w edukację społeczeństwa.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe zamyka się wysypisko, bo nie ma składowiska
w Lądku Zdr., a był taki projekt.
Pan Andrzej Krzyśków przekazał, Ŝe w marcu weszło zarządzenie mówiące, Ŝe nie
moŜna wybudować kwatery na tym terenie.
Przewodniczący Rady zapytał, co będzie z tym, który będzie wywoził śmieci poza teren.
Spółka będzie musiała tak regulować cenę, aby była tańsza.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela wyjaśniła, Ŝe teraz firma moŜe wywozić tam,
gdzie chce, bo nie ma Ŝadnych sankcji.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, Ŝe szczegóły będą później. W obu gminach
za kilka miesięcy pojawi się problem śmieciowy, obie gminy muszą ponieść koszty z tym
związane. Trzeba iść wspólnie w zadanie dotyczące gospodarki odpadami. W tej spółce
powinna teŜ znaleźć się firma zajmująca się zbieraniem śmieci. Wszystkie szczegóły
opracuje firma realizująca zlecenie. Burmistrz zaproponował przeprowadzenie
intencyjnego głosowania.
Burmistrz Stronia Śląskiego powiedział, Ŝe dzisiejsze głosowanie otworzy drogę do tej
inwestycji, a w grudniu trzeba będzie podjąć stosowną uchwałę dotyczącą utworzenia
spółki.
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz powiedział, Ŝe dzisiaj tylko stanowisko
Rady, a w grudniu podjęcie uchwały.
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Radny Mirosław Babiak przypomniał, Ŝe gmina jest w okresie przygotowywania się do
restrukturyzacji ZBK, naleŜy o tym pamiętać.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk przekazał, Ŝe dzisiaj tylko przegłosowanie
o przystąpieniu do wspólnego zadania.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie stanowiska w sprawie wyraŜenia
zgody na przystąpienia do realizacji wspólnego zadania przez Gminę Lądek Zdrój
i Stronie Śląskie.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada wyraziła zgodę na
przystąpienie do realizacji wspólnego zadania.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk podziękował za przedstawioną przez
reprezentantów firmy proGEO prezentację i udział w sesji przedstawicieli Gminy Stronie
Śląskie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do kontynuowania pkt. 4 porządku obrad.
Radny Ryszard Wrona poruszył sprawę wału k/P.Pająkiewicza przy grobli, jest wyrwa
i naleŜy ja zasypać.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe porozmawia z sołtysem.
Radny Ryszard Wrona zapytał, co ze szkołą w Trzebieszowicach, z wymianą okien.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest kosztorys, na parterze będą wymienione okna.
W budŜecie jest 70 tys. zł. na ten cel.
Radny Mirosław Babiak zapytał o sprzedaŜ gruntów na osiedlu Słonecznym przy
domkach dla powodzian. Jak się skończy sprawa z przewodem elektrycznym na osiedlu.
Przewód nie jest zakopany.
Nacz. Wydziału Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe zawiadomiono Zakład
Energetyczny. Firma ma to załatwić. Jeśli chodzi o grunty przy domkach dla powodzian,
to będzie to moŜliwe dopiero przy zmianie w planie zagospodarowania.
Radny Zbigniew Wiernusz zauwaŜył, Ŝe brak jest w budŜecie na rok 2010 środków na
remont przejścia przy mostku ul. Widok – ul. Wiejska.
Burmistrz poinformował, Ŝe jest zabezpieczona pewna pula środków.
Radny Zbigniew Wiernusz zgłosił brak zadaszenia przy wejściu do piwnicy i zapytał czy
przepchano rynny ul. Rynek 3.
Dyr. ZBK Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe była potrzeba przepchania spustów, a nie
rynien i to zostało zrobione.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy jest moŜliwość zrobienia postoju przy
bankomacie w części zdrojowej np. do 5 minut.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek obiecał, Ŝe porozmawia z Policją.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał o przejazd na ul. Kłodzkiej.
Burmistrz stwierdził, Ŝe w przygotowaniu jest plan organizacyjny, który zostanie
wysłany do kłodzka.
Radny Zbigniew Wiernusz przekazał sprawę związaną z wiaduktem na granicy ul.
Kościuszki, jest tam popękany i zapadnięty chodnik.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wyszło pismo do właściciela dotyczące naprawy chodnika.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał co z kominem ul. Wiejska 2.
Dyr. ZBK odpowiedział, Ŝe w trakcie załatwiania.
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Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, Ŝe wykonawcy powiedzieli, Ŝe nie będą nic
zmieniać jeśli chodzi o strumyk ul. Wiosenna.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe do nikogo nie dzwonił, wszelkie uzgodnienia robi się
z inwestorem i inspektorem nadzoru. Droga naleŜy w części do właściciela, a w części do
województwa. Rozmawiano na temat realizacji tego zadania.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk wystąpił z pytaniem czy była poruszana sprawa
dojścia od p. Jaworka do ul. Wiosennej i czy nie naleŜałoby coś z tym zrobić, bo to
bardzo niebezpieczny odcinek drogi.
Burmistrz poinformował, Ŝe Gmina wystąpiła o umocnienie i regulację rowu i otrzymała
odpowiedź odmowną.
Przewodniczący Rady przekazał, Ŝe w złym stanie jest ciek wodny, przy duŜych opadach
murki nie wytrzymają. Na ul. Wiosennej k/P.Tylkowskiego robiona jest droga, dalej jest
nawieziona ziemia, czy będzie to zniwelowane.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe jest to ziemia Pana
Tylkowskiego.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe mieszkańcy pytają czy nie zapomni się o
odśnieŜaniu ul. Wiosennej.
Dyr. ZBK zapewnił, Ŝe będzie pamiętał.
Radny Zbigniew Wiernusz zgłosił brak lampy na ul. Kościelnej.
Burmistrz zapewnił, Ŝe będzie to sprawdzone i wyjaśnione.
Radny Zbigniew Wiernusz przypomniał, Ŝe na ul. Wiejskiej jest stan popowodziowy.
Radny zapytał czy to będzie uprzątnięte.
Burmistrz poinformował, Ŝe uruchomi StraŜ Miejską.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe na ul. Rynek – zaplecze wjechała koparka, ale
nie zrobiono prac ziemnych.
Dyr. ZBK wyjaśnił, Ŝe przywieziono za mało kruszywa, nie przyjechał walec, ale będzie
to zrobione. Było to tylko łatanie dziur.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy nie moŜna zasypać Ŝwirem parkingu k/GS, bo jest
błoto.
Burmistrz przypomniał, Ŝe co roku jest naprawiany, dziury są zasypywane.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela dodała, Ŝe od strony ulicy jest to własność GS.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe miało być wysypane przejście k/ SP-1 od
strony ul. Kłodzkiej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe sprawa jest w toku, przygotowywana
jest dokumentacja „boiska wielofunkcyjnego” z wejściem od tej właśnie strony. Na razie
dziura będzie zasypana.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak pochwaliła, Ŝe bardzo ładnie jest zrobiona droga na Al.
Marzeń i świrki i Wigury, zostaje tylko do zrobienia ul. Kopernika.
Burmistrz poinformował, Ŝe ul. Kopernika jest w dalszym planie do zrobienia.
Radny Ryszard Wrona zapytał kiedy będą zrobione pobocza w Trzebieszowicach.
Burmistrz przekazał, Ŝe poszło pismo do Dolnośląskich słuŜb, bo rozmowy z Panem
Paszkiewiczem nie dają efektów.
Radny Ryszard Wrona zapytał co z chodnikiem w Trzebieszowicach.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest po rozmowie w Urzędzie Marszałkowskim i będzie to
robione w przyszłym roku.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał kiedy będzie zrobiony kanał burzowy k/szkoły
w Radochowie .
Burmistrz zapewnił, Ŝe kanał będzie zrobiony przed zimą.
Radny Artur Dobrzyński poinformował, Ŝe na ul. Moniuszki wzdłuŜ parkingu naleŜy
zebrać liście.
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Radny Krzysztof Śliwowski zgłosił sprawę krzyŜówki z Konradowi na drogę
wojewódzką w Trzebieszowicach. i garaŜu.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe sprawa przekazana do Dolnośląskiego Zarządu Dróg i Kolei.
W sprawie garaŜu odpowiedzi udzieli Dyr. CKiR, bo do niej zostało skierowane pismo.
Radny Krzysztof Śliwowski poinformował, Ŝe jest sponsor na wyrównanie terenu.
Burmistrz stwierdził, Ŝe musi być pozwolenie na budowę.
Radny Kazimierz Kubisiak przekazał, Ŝe w posiedzeniu KMK uczestniczyła
przedstawicielka Mir-Jana, która przedłoŜyła prośbę o chodnik, czyszczenie kanałów oraz
kanalizację. Radny zapytał co ze stadniną koni, brak odpowiedzi na pismo dotyczące
umorzenia podatków.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe jeśli chodzi o stadninę koni, to
uruchomiono procedurę komorniczą. W sądzie trzeba było sprostować nr działki. Pan
Bagiński wniósł o przedłuŜenie umowy dzierŜawy. Sprawa jest w toku. Wniesienie to
wstrzymało procedurę komorniczą. Poprzedni wyrok jest z 2000 r., ale go nie
wyegzekwowano. Wykonanie kanalizacji przy Mir-Janie nie jest zaplanowane
w przyszłorocznym budŜecie. Prawda jest taka, Ŝe ta kanalizacja będzie tylko dla jednego
odbiorcy.
Przewodniczący Rady poinformował o piśmie pp. Kuźniarz. Był tam, obejrzał
i stwierdził, Ŝe powstały szkody dla właścicieli gruntu.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe spotkał się z pp. Kuźniarz. Ciek płynie przez ich działkę i jest ich
własnością. Uzgadniali z wykonawcą sprawę ogrodzenia i przejazdu. Oczekiwania
Państwa Kuźniarz wzrastają. Zaprosił ich, aby uzgodnić zakończenie tych inwestycji na
ich działce. Będą jeszcze prowadzone rozmowy. Trzeba temat polubownie zamknąć. Będą
uzgodnienia, będzie notatka.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk zwrócił się z pytaniem czy będą rozmowy z GS
w sprawie zbiornika p.poŜ. Czy zmieniła się koncepcja dotycząca StraŜy PoŜarnej
i funkcjonowania pogotowia, opieki wieczorowej.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe tak, na razie jest martwa uchwała Zarządu Powiatowego, ale
będzie realizowana pomoc wieczorowa. Będzie siedem pomieszczeń i toaleta dla osób
niepełnosprawnych, w remizie te wymogi nie są spełnione. Powiat rozpoczął rozmowy
z Uzdrowiskiem. Uzdrowisko dysponuje pomieszczeniami spełniającymi wymogi.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe na innej zasadzie funkcjonuje pogotowie, a na innej
pomoc wieczorowo-świąteczno-nocna. Zdziwiony jest, Ŝe Burmistrz nic nie mówi na ten
temat.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe takie oczekiwania sformułował powiat. Na chwilę obecną remiza
nie spełnia wymogów. Będzie istniała moŜliwość, aby pogotowie tam stacjonowało.
Przewodniczący Leszek Pazdyk podkreślił, Ŝe powiat sprzedaje budynek za grosze,
a mogło tam funkcjonować wiele spraw. W Uzdrowisku trzeba będzie płacić za
udostępnienie lokalu. Wspólnie z gminą Stronie Śl. będą uczestniczyć
najprawdopodobniej w sesji powiatowej.
Radny Ryszard Wrona przekazał, Ŝe na posiedzeniu KMK padło pytanie dlaczego po
powodzi komisja nie poszła do Państwa Bagińskich, przecieŜ ponieśli straty.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe jeśli chodzi o zapomogę, to przepis
mówi, Ŝe musi być tytuł prawny do lokalu.
Przewodniczący dodał, Ŝe nie było wcale takiego zgłoszenia.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, co z ekwiwalentem straŜaków za akcję.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe pojedyncze osoby nie otrzymały ekwiwalentu. Ekwiwalenty
wypłacane w miarę moŜliwości jak najszybciej.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe naleŜałoby ich powiadomić kiedy otrzymają
ekwiwalent. Ci ludzie często naraŜają swoje Ŝycie.
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Przewodniczący Rady dodał, Ŝe w ramach ekwiwalentu straŜacy muszą m.in. prać
ubrania. Przewodniczący powiedział, Ŝe radni duŜo wcześniej otrzymali projekt budŜetu
na 2010 r. w związku z czym trzeba juŜ rozpocząć pracę nad projektem budŜetu. Radni
zostaną poinformowani o harmonogramie posiedzeń komisji. Kolejna sesja odbędzie się
30.12.2009 r. w środę.
Burmistrz poinformował, Ŝe na koniec roku 2010 będzie nabór na wnioski dotyczące
programu mieszkalnictwa. W Rynku są niedokończone remonty kamienic, przyłączy
i klatek schodowych. Gmina moŜe przygotować wniosek dotyczący programu
mieszkalnictwa, który będzie dofinansowany do 70%. JeŜeli Wysoka Rada wyrazi zgodę,
to Gmina przygotuje taki wniosek na kwotę 5 mln. zł. Prosi o głosowanie intencyjne.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy będą to kamienice z udziałem Gminy czy
prywatnych właścicieli teŜ.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe tylko z udziałem Gminy, inaczej pojawią się problemy
rozliczeniowe.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący dalszej rewitalizacji
kamienic.
Radny Ireneusz Rakoczy powiedział, Ŝe po akceptacji Rady musi być przygotowana
lista osób (pracowników) odpowiedzialnych za to zadanie.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za” (jednogłośnie) Rada zatwierdziła w/w
wniosek. Na Sali obrad w chwili głosowania na 15 radnych obecnych 10.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk w imieniu mieszkańców ul. Widok przekazał
podziękowania dla P. Konrada Szmidta za uŜyczenie mostka.
Ad. pkt. 5. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie sesji.
Protokołowała: Maria Staszyńska

W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk – podpis nieczytelny

Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzen8ia:

Maria Staszyńska
Leszek Pazdyk
30.12.2009 r.
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