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

Protokół Nr XXXVII/X/09
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 października 2009r.
I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 15.15. Miejsce obrad: sala
konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju. Obradom przewodniczył
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lądku Zdroju- Leszek Pazdyk.
I/2. Przewodniczący Leszek Pazdyk stwierdził kworum niezbędne do podejmowania
prawomocnych uchwał. Na sali obrad obecnych było 15 radnych. Przewodniczący powitał
przybyłych na sesję:
1. Kazimierza Szkudlarka- osobę pełniącą funkcję Burmistrza Lądka Zdroju
2. Annę Chilicką- sekretarza Miasta i Gminy
3. Małgorzatę Bednarek- dyrektor CKiR
4. Tomasza Bobera- dyrektora ZBK
5. Bolesława Bombę- przewodniczącego ZERiI
6. uczniów-stypendystów i ich rodziców
I/3. Porządek obrad
Część I. Sprawy proceduralne ( otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie
protokołów z poprzednich sesji).
Część II.
1. Wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską
2. Informacja nt. przebiegu restrukturyzacji ZBK
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków związanych z
usuwaniem skutków powodzi zapisanych w budŜecie miasta i gminy Lądek Zdrój na
2009r.
b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na
rok 2010,
c) określenia zasad udzielanie stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów,
d) zatwierdzenia „ planu odnowy miejscowości Lutynia 2009- 2020 ” ,
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na 2010 rok,
f) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
g) opłaty od posiadania psów na 2010 rok,
h) opłaty targowej,
i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok,
j) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego,
k) zmiany uchwały XXXII/266/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 maja
2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso
4. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
5. Informacja dotycząca działań podjętych przez OPS- świadczenia rodzinne na podst.
Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym w okresie
zasiłkowym od 1 października 2008r. do 30 września 2009r.
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6. Informacja dotycząca podsumowania sezonu letniego w Gminie w zakresie kultury,
promocji i turystyki.
7. Informacja dotycząca stanu przygotowania do sezonu zimowego na terenie Gminy.
8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie protokoły z sesji.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „ za” , „ przeciw” - 0, „wstrzymujących się”- 4,
Rada Miejska zatwierdziła protokoły.
Przewodniczący Leszek Pazdyk wprowadził do porządku obrad jako pkt.3- sprawozdanie
Burmistrza z działalności między sesjami, pkt. 4l- zmiany do budŜetu oraz jako pkt. 9interpelacje i sprawy róŜne. Porządek obrad przedstawia się następująco:
Część II.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

1. Wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską
2. Informacja nt. przebiegu restrukturyzacji ZBK
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków związanych z
usuwaniem skutków powodzi zapisanych w budŜecie miasta i gminy Lądek Zdrój na
2009r.
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na
rok 2010,
określenia zasad udzielanie stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów,
zatwierdzenia „ planu odnowy miejscowości Lutynia 2009- 2020 ” ,
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na 2010 rok,
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
opłaty od posiadania psów na 2010 rok,
opłaty targowej,
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok,
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego,
zmiany uchwały XXXII/266/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 maja
2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso,
zmian w budŜecie miasta i gminy na 2009 rok.
5. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
6. Informacja dotycząca działań podjętych przez OPS- świadczenia rodzinne na
podst. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym w
okresie zasiłkowym od 1 października 2008r. do 30 września 2009r.
7. Informacja dotycząca podsumowania sezonu letniego w Gminie w zakresie
kultury, promocji i turystyki.
8. Informacja dotycząca stanu przygotowania do sezonu zimowego na terenie
Gminy.
9. Interpelacje i sprawy róŜne
10. Zamknięcie obrad.

Ad 1.
Nastąpiło uroczyste wręczenie uczniom stypendiów Rady Miejskiej.
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Ad 2.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował zebranych, Ŝe Pan Dziarski rozpocznie
prezentację dotyczącą restrukturyzacji ZBK o godz. 10.00. wobec powyŜszego zaproponował
przejście do następnego pkt. porządku obrad, a mianowicie do sprawozdania Burmistrza
z działalności między sesjami.
Ad 3.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował { cytat}
•

•

•
•
•

•

•

•

„ Jak część z Państwa zapewne odczuła na własnej skórze, w związku z intensywnymi
opadami śniegu w dniach 14-17 października mieliśmy duŜe problemy z brakiem
energii elektrycznej na duŜym obszarze Gminy. Ostatni odbiorcy zostali zasileni w
dniu 19 października. Pozwoliłem sobie zaprosić na dzisiejszą sesję przedstawiciela
zakładu energetycznego. W pracach związanych z usuwaniem połamanych drzew
i gałęzi wzdłuŜ linii energetycznych pomagali straŜacy i pracownicy zakładu
wodociągów.
Realizujemy zadania związane z usuwaniem stanu klęski Ŝywiołowej. Zadań jest aŜ
40. Jest to wyjątkowa liczba zadań realizowanych równocześnie w naszej Gminie.
Ogromnym problemem jest panująca obecnie pogoda. Zarówno wykonawcy jak
i pracownicy ZBK i Gminy są bardzo mocno zaangaŜowaniu w ich realizację w
związku z bardzo krótkimi terminami realizacji i rozliczenia
Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy
oświetlenia drogowego we wsi Sadochów. Jesteśmy po otwarciu ofert przetargowych
na wykonanie inwestycji. Wartość najtańszej oferty wynosi 315 tys. złotych.
Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie ze środków UE rewitalizacji dwóch lądeckich
parków zdrojowych: JPII i parku 1000 lecia. Trwa przygotowanie przetargów na
wyłonienie wykonawców prac, które mają być realizowane w roku przyszłym.
Gmina Lądek Zdrój nie będzie miała moŜliwości rozbudowy istniejącego składowiska
odpadów komunalnych. Istnieją 2 prawne przeszkody związane z przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska:
- kompostownia znajduje się w strefie zasilania głównych i uŜytkowych zbiorników
wód podziemnych, w obszarze najwyŜszej ochrony,
- kompostownia znajduje się w strefie C ochrony uzdrowiskowej
Te dwa czynniki powodują, Ŝe kwatera nie uzyska niezbędnych pozwoleń i uzgodnień
Obecnie na zlecenie dwóch gmin: Lądka i Stronia jest opracowana propozycja
rozwiązań dotyczących wykorzystania istniejącej infrastruktury ZHO na potrzeby
gospodarki odpadami gmin Lądek i Stronie. Prawdopodobnie na kolejnej sesji
zostanie ona Państwu Zaprezentowana
Źle rokuje brak jakichkolwiek postępów dotyczących budowy zakładu utylizacji
odpadów w Ścinawce Średniej. Firma Polcarbon z Katowic wydzierŜawiła na 7 lat
wysypisko gminne w Radkowie. Posiada ono moŜliwość obsługi gmin Ziemi
Kłodzkiej w ciągu najbliŜszych kilku lat. W przyszłym tygodniu odbędzie się
posiedzenie Międzygminnego Związku Celowego poświęcone ewentualnej
współpracy gmin z firmą Polcarbon
Odbyłem w ostatnich dniach objazd po drogach powiatowych w naszej gminie,
podczas których towarzyszył mi Pan Maciej AwiŜeń – zajmujący się w powiecie
drogami wojewódzkimi. Chodziło mi o pokazania stanu dróg powiatowych w naszej
gminie w kontekście planów budŜetowych powiatu na rok przyszły.
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•

Spotkałem się z dyrektorem RZGW we Wrocławiu w sprawie usuwania skutków
powodzi z czerwca. Jak poinformował mnie nowy dyrektor RZGW na prace
naprawcze na terenie naszej gminy ma zostać przeznaczone w tym roku 200 tys. zł.
Jak zapowiedział dyrektor, znacznie większe środki zostaną na naprawy w naszej
gminie wydatkowane w roku przyszłym.
We wtorek odbyło się w Jeleniej Górze spotkanie burmistrzów dolnośląskich gmin
uzdrowiskowych w sprawie promocji miejscowości uzdrowiskowych. Gminy złoŜą
wspólny wniosek na akcję promocyjną o wartości 450 tys euro.”

Ad 4.
Ad 4 a)
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił o opinię Komisję BudŜetu i Finansów.
Radny Stanisław Skrobotun stwierdził, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Wobec braku pytań do uchwały Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie
projekt uchwały. W wyniku głosowania przy 12 głosach „ za” , „ przeciw” - 0,
„wstrzymujących się”- 1, Rada Miejska przyjęła uchwałę ( 2 osoby nieobecne podczas
głosowania).
Ad 4 b)
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił o opinię Komisję Mienia Komunalnego.
Przewodniczący tejŜe komisji Radny Kazimierz Kubisiak powiedział, Ŝe komisja
analizowała projekt uchwały głosując jawnie: „ za” – 1, „ przeciw”- 4, „ wstrzymujących
się”- 3.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „ za” , „ przeciw” - 0, „wstrzymujących się”- 3, Rada
Miejska przyjęła poprawki do projektu uchwały. Komisja stwierdziła, Ŝe problemem jest
przeznaczenie środków pochodzących z podwyŜki, poniewaŜ są one przeznaczone na inne
działy ZBK.
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził, Ŝe komisja zaopiniowała projekt
negatywnie ( „ przeciw”- 5, „ wstrzymujących się”- 2 ).
Radny Ryszard Wrona zapytał jakiego rzędu będą to podwyŜki?
Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Konrad Szmidt odpowiedział, Ŝe jest to
podwyŜka: 13 groszy- woda, 20 groszy- ścieki, 20 groszy obniŜki- opłata stała.
Radny Ryszard Wrona powiedział, Ŝe straty technologiczne sięgają 10%. ObciąŜanie ludzi
tymi podwyŜkami nie jest dobrym rozwiązaniem. WaŜna jest profilaktyka.
Dyrektor Tomasz Bober powiedział, Ŝe obniŜanie strat jest bardzo poŜądane. Zmniejszenie
start nie zmniejszy kosztów funkcjonowania ZWiK. Zatrudnienie jest na poziomie
optymalnym i minimalnym.
Radny Ryszard Wrona powiedział, Ŝe tymi zyskami z wodociągów nie moŜna pokrywać
innych strat. Szukać naleŜy zmniejszenia kosztów na innych działach ZBK.
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Dyrektor Tomasz Bober powiedział, Ŝe proces restrukturyzacji jest pierwszym krokiem do
zmniejszenia kosztów. Ewentualne podziały firmy mogą się wiązać z dopłatami, poniewaŜ
kompostowania i mieszkaniówka przynoszą straty.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe podwyŜka pensji pana dyrektora to obciąŜenie dla
ZBK rzędu 120 tys. rocznie. Zapytał, kiedy pracownicy ZBK mieli podwyŜkę? Nie ma
oczywiście swojej osoby na myśli.
Dyrektor Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe to jest górna wysokości wynagrodzenia. JeŜeli
mówi to na podstawie zarządzenia burmistrza, to zwrócić naleŜy uwagę, Ŝe jest to górna
granica wynagrodzenia zgodnie z zapisami w ustawie.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe jak była powódź to dyrektor teŜ dostał podwyŜkę
i nagrodę od burmistrza.
Dyrektor Tomasz Bober odpowiedział, iŜ na podstawie tego zarządzenia nie otrzymał ani
złotówki. W chwili obecnej nie posiadają środków na podwyŜki wynagrodzenia.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe ustawa obliguje go do określenia górnych
stawek dla wszystkich kierowników jednostek. Jest 5 działów ZBK, a tylko 2 przynoszą
zyski- ZWiK oraz Lasy Komunalne. Pozostałe są nierentowne. Musi następować przepływ
środków do innych działów. MoŜna to zrekompensować np. podniesieniem czynszów
w mieszkaniach komunalnych. Stawki czynszu to 4,05zł/m².
Radna Eleni Mawrudi-Nowak zapytała jak idzie sprzedaŜ mieszkań?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe wpłynęło 120 wniosków o wykup
mieszkań komunalnych.
Radny Artur Dobrzyński powiedział, iŜ stawki czynszu 4,05zł/m² trzeba urealnić. Nie
będzie dopłacał wodą do mieszkań komunalnych.
Dyrektor Tomasz Bober powiedział, iŜ odnosząc się do kwot większość środków
z czynszów pochłaniają przeglądy gazowe, energetyczne, remonty i naprawy bieŜące. Bardzo
duŜo lokatorów nie płaci czynszów, wody więc potrzeba występować na drogę sądową
( egzekucji komorniczych).
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe Radny Dobrzyński ma rację, Ŝe nie do
końca sprawiedliwie dotuje się mieszkańców, urealnijmy czynsze. Czy Radny Artur
Dobrzyński wobec tego za urealnieniem stawek czynszu?
Radny Artur Dobrzyński powiedział, Ŝe trzeba szybko się pozbyć mieszkań komunalnych,
urealnić czynsze i poszukać pieniędzy w wydziale mieszkalnictwa.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe z wyliczeń wynikałoby urealnienie stawek
czynszów i Radny Artur Dobrzyński jest za podniesieniem stawek czynszu.
Radny Artur Dobrzyński odpowiedział, Ŝe nie moŜe brać odpowiedzialności za lata nic nie
robienia. Ludzie nie mają pracy, więc byłoby to dla nich duŜe obciąŜenie.
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Inspektor ds. mieszkalnictwa Stefania Fil powiedziała, Ŝe u nas za II kwartał było 3.700 zł,
a za m² 6,70 – 6,80 zł. 3 % wartości odtworzeniowej, musimy to bardzo mocno udowodnić.
10% przy kaŜdej podwyŜce. Wspólnoty mieszkaniowe podejmują uchwały z stawki na
fundusz remontowy, nie weźmiemy ich od lokatorów.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe ZBK jest firmą socjalną, a mieszkańcy
mieszkań komunalnych nie ponoszą realnych kosztów utrzymania.
Dyrektor Tomasz Bober powiedział, Ŝe w zeszłym roku straty w dziale mieszkalnictwa
wynosiły 300 tys., z obecnie jest kwota rzędu 70 tys.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe górne stawki określa Rada, trzeba
podejmować decyzje obiektywne.
Radny Mirosław Babiak postawił wniosek formalny o przerwanie dyskusji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie wniosek formalny.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „ za” , „ przeciw”-1 i „ wstrzymujący się”-2
wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosownie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 6 głosach „ za” , „ przeciw” 8 i „ wstrzymujących się”- 1, uchwała nie
została przyjęta.
Inspektor ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz powiedział, iŜ musi być uchwała o
nie przyjęciu w/w uchwały z uzasadnieniem uchwały przygotowane przez 2 komisje.
Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił 10 minutową przerwę.
Ad 2.
Po przerwie odbyła się prezentacja dotycząca restrukturyzacji ZBK.
- filozofia współpracy
- etapy pracy ( raport diagnostyczny, scenariusze rozwoju, koncepcja przekształceń, analiza
ryzyka),
- analiza potencjału- wyniki firmy
- propozycja rozwiązań- wariant I, wariant II
Dyrektor Tomasz Bober powiedział, Ŝe jako członek zespołu jest na bieŜąco z projektem
restrukturyzacji.
Pan Dziarski powiedział, Ŝe scenariusze będą gotowe w połowie listopada. To będzie tylko
spojrzenie firmy, ale tu potrzebne jest takŜe przełoŜenie na grunt gminny.
Dyrektor Tomasz Bober powiedział, Ŝe odłączenie byłoby korzystne dla gminy. Wodociągi
poradzą sobie w kaŜdej sytuacji.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Jadwiga Kuryluk powiedziała, Ŝe gmina ma bardzo
duŜe zaległości, wioski nie zwodociągowanie, trzeba wypracować takie formy, aby przyniosło
to wymierne rezultaty.
Pan Dziarski powiedział, Ŝe musi być wizja, bo nie mając strategii, ta restrukturyzacja się nie
powiedzie. Celem firmy nie jest niska cena świadczonych usług.
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Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił 10 minutową przerwę.
Ad4 c)
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię komisji Komisji Edukacji. Przewodniczący
komisji powiedział, Ŝe komisja jednogłośnie pozytywnie.
Radna Monika Miszczyńska zgłosiła poprawkę do projektu uchwały i dodała „ w ostatnim
semestrze nauki” oraz wykreślenie z § 1 pkt. 3.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przedstawione poprawki. W wyniku
głosowania przy 8 „ za” , „ przeciw” – 3, „ wstrzymujących się”- 4, poprawka została
przyjęta.
Drugie głosowanie za wykreśleniem pkt. 3
W wyniku głosowania przy 13 głosach „ za”, „ przeciw”-1„ wstrzymujących się”-0poprawka została przyjęta.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami.
Przy 14 głosach „ za” , „ przeciw”- 1 , „wstrzymujących się”- 0 całość uchwały została
przyjęta.

Ad4 d)
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię komisji. Przewodniczący Komisji
odpowiedział, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „ za”- projekt został przyjęty jednogłośnie.
Ad4 e)
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię Komisję BudŜetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, Ŝe komisja nie zajęła stanowiska przy 3 głosach „ za”
i 3 głosach „przeciw”.
Przewodniczący Leszek Pazdyk podał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 10 głosach „ za” , „ przeciw”- 2 a „ wstrzymujących się”- 3 uchwała
została przyjęta.

Ad4 f)
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię Komisję BudŜetu i Finansów.
Przewodniczący komisji poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „ za” uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad 4 g)
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Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię komisję BudŜetu i Finansów.
Przewodniczy komisji poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „ za” uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad 4 h)
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię komisję BudŜetu i Finansów.
Przewodniczący komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „ za” , „ przeciw”- 0 a „ wstrzymujących się”- 2,
uchwała została przyjęta.
Ad 4 i)
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię komisję BudŜetu i Finansów.
Przewodniczący komisji poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „ za” , uchwała jednogłośnie została przyjęta.
Ad 4 j)
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię komisji. Przewodniczący komisji
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 5 głosach „ za”
i 1 „ wstrzymującym się”.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 15 głosach „ za” uchwała została jednogłośnie przyjęta.
Ad 4 k)
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię komisję BudŜetu i Finansów.
Przewodniczący komisji poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
przy 5głosach „za” i 1 „ wstrzymującym się”.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, „ przeciw”- 0 oraz „ wstrzymujących się”-1,
uchwała została przyjęta.

Ad 4 l)
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię komisję BudŜetu i Finansów.
Przewodniczący komisji Finansów i BudŜetu stwierdził, Ŝe pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały przy 5 głosach „za”, „ wstrzymujących się”-2.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 11 głosach „za” ,” przeciw”-0 , „ wstrzymujących się”- 4, uchwała została
przyjęta.

Ad 4 m)
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Przewodniczący Leszek Pazdyk po konsultacji z Insp. ds. obsługi prawnej Sebastianem
Łukasiewiczem wprowadził do porządku obrad projekt uchwały „ o nie przyjęciu taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2010”.
Przewodniczący Leszek Pazdyk
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, „ przeciw”-5, „ wstrzymujących się”-2, uchwała
została przyjęta.
Ad 6.
Do informacji OPS-u dotyczącej świadczeń rodzinnych, nie było pytań.
Ad 4)
Do informacji przedstawionej przez dyrektora CKiR, nie było pytań.
Ad 7)
Analiza oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący przeczytał informację.
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju za rok 2008.
Na podstawie art. 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr
142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) przedkładam informację dotyczącą oświadczeń
majątkowych złoŜonych przez radnych Rady Miejskiej w Lądku Zdroju.
1. Na podstawie art. 24 h ust. 3 pkt. 1 w/w ustawy do złoŜenia oświadczeń majątkowych na
ręce Przewodniczącego Rady zobowiązanych było 14 radnych.
2. Wszystkie zobowiązane osoby złoŜyły oświadczenia w terminie.
3. W dniu 30.05.br. pismem SM-005/0114/47/09 oświadczenia wraz z kopią zeznania
podatkowego PIT zgodnie z ustawą przesłano do Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej.
3. Przewodniczący Rady złoŜył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Dolnośląskiemu
zgodnie z art.24 h ust. 3 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym – pismo SRM-005/0114/36/09
z 14.04.2009 r.
4. Wojewoda nie stwierdził uwag i zastrzeŜeń do złoŜonego przez Przewodniczącego Rady
oświadczenia majątkowego.
4. Zgodnie z art. 24 i. pkt. 3 w/w ustawy oświadczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji
Publicznej.
5. Oświadczenia radnych zgodnie z ustawą zostały opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej.
6. Naczelnik Urzędu Skarbowego pismem znak: PD – 072/4-Oś/2009 z dnia 14.10.br.
poinformował, Ŝe: stwierdzono dwa oświadczenia radnych z błędami formalnymi i 5
oświadczeń radnych z błędami merytorycznymi.

Ad 8).
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Radny Zbigniew Wiernusz zapytał o odśnieŜanie ul. Mickiewicza, schodki z ul. Węglowej
do Mickiewicza.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe trzeba podpisać porozumienie z DSDiK.
W sytuacjach awaryjnych odśnieŜanie moŜemy zlecić ZBK.
Radny Zbigniew Wiernusz odpowiedział, Ŝe nie moŜna liczyć tylko na ZBK.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zapytał, co Radny w takim wypadku proponuje?
Radny Zbigniew
interwencyjnych.

Wiernusz

odpowiedział,

Ŝe

moŜna

zatrudnić

pracowników

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe wszystko zaleŜy od Powiatowego Urzędu
Pracy, czy będzie posiadał środki na ten cel. Chciałby zwrócić uwagę, Ŝe są to pracownicy,
którzy są trwale bezrobotni często z własnego wyboru.

Ad 9).
1. Radny Artur Dobrzyński złoŜył interpelacje ( w załączeniu do protokołu).
Nastąpił wybór Radnych do Społecznej Komisji Mieszkalnictwa- kandydaci:
- Radny Artur Dobrzyński
- Radny Krzysztof Śliwowski
- Radny Ireneusz Rakoczy ( telefonicznie wyraził zgodę)
Radny Artur Dobrzyński powiedział, Ŝe komisja powinna spotykać się sukcesywnie a nie
sporadycznie.
Inspektor ds. mieszkalnictwa Stefania Fil powiedziała, Ŝe komisja moŜe mieć większy
skład ze względu na to, Ŝe nie wszyscy członkowie mogą uczestniczyć z posiedzeniach. Pani
S. Fil nie jest członkiem komisji, komisja poza tym nie przydziela mieszkań, ale opiniuje
złoŜone wnioski. Protokoły z posiedzeń są do wglądu. JeŜeli członkowie komisji sobie
zaŜyczą to będą otrzymywali protokoły do domu.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie wybór trzech kandydatów-radnych
do Społecznej Komisji Mieszkalnictwa.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” , „ przeciw” - 0 oraz „ wstrzymujących się”- 0
Rada Miejska zgłosiła trzech Radnych do składu Społecznej Komisji Mieszkalnictwa.
2. Zmiany do Statutu Miasta i Gminy
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe do 15 listopada trzeba zgłaszać propozycje.
Komisja Statutowa 3-4 razy się spotka się w tej sprawie. Na sesję listopadową zostanie
przygotowany odpowiedni projekt uchwały.

3.Przewodniczący Leszek Pazdyk przeczytał pismo z dnia 18.08.2009r. od sołtysów,
ale Przewodniczący nie wie co ma odpisać, pkt. 3- zaangaŜowanie Radnych.
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Radny Babiak powiedział, Ŝe część Radnych było w I dzień, inni byli w II dzień, część osób
pracowało zawodowo. KaŜdy przyszedł kiedy mógł. Radni jeździli z komisją szacującą
własnymi samochodami. Nieprawdą jest, Ŝe Radni nic nie robili.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak powiedziała, Ŝe nie widziała siebie w roli spowiednika.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe nie chodziło tylko o fizyczną obecność,
ale takŜe o duchowe wsparcie.
Radny Kazimierz Kubisiak powiedział, Ŝe równieŜ poświęcił swój czas, bo jeździł własnym
samochodem, równieŜ Radny Krzysztof Śliwowski. Radni byli równieŜ zagroŜeni powodzią.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe nie chciałby sam wypowiadać się, a uzyskać
informację od Radnych.
Sekretarz Anna Chilicka powiedziała, Ŝe w najbliŜszą środę o godz. 9.00 jest narada
sołecka.
Radny Krzysztof Śliwowski powiedział, Ŝe w kaŜdej komisji był radny i jeździł swoim
samochodem.
Radny Mateusz Kurdziel powiedział, Ŝe był z Burmistrzem na objeździe sołectw.
Dokumentacja jest zrobiona i do wglądu. Rozesłał maila do ok. 200 organizacji
pozarządowych poprzez amerykańską fundację, z prośbą o pomoc.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Jadwiga Kuryluk powiedziała, Ŝe dokumentacja
z powodzi jest u p. Kubicy.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe ma nagrane sobotnią powódź. RównieŜ był na
spotkaniu z sołtysami. Wtedy na spotkaniu burmistrz nie udzielił jemu głosu i nie mógł
powiedzieć swojego zdania. Kobieta z Trzebieszowic była w desperacji.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe było to spotkanie bardzo ograniczone
czasowo.
Radny Artur Dobrzyński powiedział, Ŝe są zarzuty dotyczące tworzenia się komisji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe dzwonił do radnych i powiadamiał
o tworzących się komisjach. Nie do wszystkich się dodzwonił.
Radny Artur Dobrzyński zapytał, czy sołtys z Lutyni była w Skrzynce? Radny Krzysztof
Śliwowski teŜ objeŜdŜał inne wsie.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe jest duŜe rozgoryczenie wśród sołtysów.
ZaangaŜowanie sołtysów było ogromne, byli na kaŜde zawołanie. Uczestniczyli w pracach
komisji. KaŜdy z nich poświęcił ogromną ilość czasu. Była łączność pomiędzy sołectwami
a urzędem. Sołtysi oczekiwali, Ŝe ze strony radnych będzie takie samo zaangaŜowanie.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak powiedziała, Ŝe Stowarzyszenie to osoby niepełnosprawne
i nikt nie wziął tego pod uwagę.
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Radny Kazimierz Kubisiak powiedział, Ŝe w Wojtówce były największe straty ( szkody) po
powodzi.
Radny Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe on równieŜ miał wodę w piwnicy.
Przewodniczący dzwonił do Radnego, Ŝeby wziął udział w pracach komisji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe ludzie byli zdesperowani.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe kaŜdego radnego powódź dotknęła w jakimś
stopniu.
Radny Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe w budŜecie zostało ok. 200tys. na remont dróg
w lesie. Na terenie lasów państwowych, na zakończenie remontu drogi na Trojan, prosi aby
zostawić w stanie nienaruszonym.
Dyrektor Tomasz Bober powiedział, Ŝe plan cięć w lasach był przekroczony o 4,6% planu
rocznego, nie ma jeszcze zamkniętego planu.
Radny Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe plan jest 10-letni. JeŜeli w kaŜdym roku
będziemy przekraczać plan, to pod koniec tego okresu w ogóle nie będzie cięć.
Dyrektor Tomasz Bober powiedział, iŜ spodziewa się pytań na piśmie, wtedy łatwiej będzie
udzielić odpowiedzi i sprawa będzie wyjaśniana na bieŜąco.
Radny Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe kosz koło leśniczówki nie ma dna.
Dyrektor Tomasz Bober powiedział, Ŝe górę tego kosza zabrali pracownicy ZBK, poniewaŜ
w przyszłym roku będą zamawiane kosze, prosi o kontakt w tej sprawie.
Radny Kazimierz Kubisiak zapytał o sprawę p. G. Galin?
Dyrektor Tomasz Bober powiedział, Ŝe ta sprawa nie jest do załatwienia. Dochodzi do
złośliwości pomiędzy mieszkańcami kamienicy, jako zarządca ma związane ręce. Nadzór
budowlany nie podzielił sugestii tej Pani.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał, kiedy będzie kładka na rzece? Budowa oświetlenia
w Radochowie?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe wpłynęło osiem ofert i wszystkie
poniŜej kosztorysu. Realizacja najpierw dokumentacji a na wiosnę inwestycja.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, kto jest odpowiedzialny za platformę widokową?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe Zarząd Dróg Powiatowych.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe nowe rynny ciekną na całej długości
przy ul. ŚnieŜnej 1. RównieŜ pęknięty jest sztucer koło Klahra oraz przejście do szkoły od
strony kominiarzy jest nie wysypane.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe uzgodnił z dyrektorem ZBK, Ŝe ten
w listopadzie zakupi dodatkowo kruszywo i wtedy zostanie ta nawierzchnia uzupełniona.
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Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe na zapleczu Rynku parkują samochody, są doły.
Nic się nie robi przy ul. Widok od kapliczki, skarpy się osuwają.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe wszystko będzie zrobione przy jednej
okazji.
Radny Zbigniew Wiernusz okazał zdjęcia dotyczące kładki przy ul. Widok/Wiejskiej.
Monituje to juŜ od roku 2005.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe realizuje zadania powodziowe.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe stan murów oporowych jest zły, są samosiejki.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe jest to mienie RZGW. Oni mają się tym
zająć.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe Ratusz jest źle oświetlony.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe trwa opracowanie dokumentacji na
wizualizację Ratusza. Kwestia iluminacji Ratusza moŜe stać się ciekawą atrakcją.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał o remont Kościoła Ewangelickiego, pozyskanie środków
unijnych.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe zostały ogłoszone trzy przetargi,
rzeczoznawca uaktualnił operat, odbudowa kosztuje 3 mln złotych. UwaŜa, Ŝe te pieniądze
moŜna przeznaczyć na inny cel.
Radny Zbigniew Wierusz powiedział, Ŝe na szlakach turystycznych leŜa gałęzie.
Dyrektor Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe trwa odnawianie arboretum. JeŜeli tylko skończą
arboretum to systematycznie będą czyścić szlaki.
Radny Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe nie moŜna do lasu wpuścić ludzi, aby sobie
pozbierali gałęzie. Kto wziąłby na siebie odpowiedzialność za tych ludzi? UwaŜa, Ŝe są
pilniejsze sprawy.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał o projekt dotyczący pozyskania pieniędzy unijnych?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe ogłoszony jest przetarg na renowację
parku i oświetlenie wsi Radochów, równieŜ będą przygotowywane wnioski o środki unijne
na ok. 6 mln zł.
Radny Krzysztof Śliwowski zgłosił awarię na drodze ( krzyŜówka) zjazdu na Konradów. W
zimie jest tam lodowisko, jest uskok. Na poboczu nie moŜe być dziur.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe jeszcze raz napisze do DSDiK.
Radny Krzysztof Śliwowski powiedział, Ŝe jest problem w Konradowie, koło szkoły jest
złoŜona sterta drzewa i zagraŜa bezpieczeństwu dzieci.
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Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe obok jest równieŜ oczko wodne, które
najprawdopodobniej równieŜ zagraŜa bezpieczeństwu dzieci, więc prosi o zasypanie tego
dołu. Poprosił równieŜ Panią Dyrektor CKiR-u o interwencję w tej sprawie, poniewaŜ jest
zarządcą terenu.
Radny Mateusz Kurdziel powiedział, Ŝe jest brak światła przy ul. Kościuszki na ulicy, StaŜ
Miejska musi monitorować wjazd na Rynek.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał, od kiedy szykuje się czwarty etat do StaŜy
Miejskiej?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe przymierza się do czwartego etatu
w SM. Zobowiązał straŜników do szczelniejszej kontroli wjazdu na Rynek.
Radny Artur Dobrzyński zapytał w ilu lokalach uŜytkowych były podwyŜki czynszu?
Dyrektor Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe na 70 lokali uŜytkowych podwyŜkę otrzymały
tylko 28 lokali, wszystkie które miały stawki minimalne. Przy podpisywaniu nowych umów
jest zamieszczona klauzula o podwyŜce o rewaloryzacji czynszu o wskaźnik inflacji.

Ad pkt 10. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił
zamknięcie obrad.

Protokołowała:
Iwona Busz-Dugiel

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

Informacje wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Iwona Busz-Dugiel
Leszek Pazdyk
19.11.2009 r.

14

