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

Protokół nr XXXV/IX/09
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 03 września 2009 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12.10. 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 15.
Przewodniczący powitał Burmistrza, radnych i mieszkańców przybyłych na sesję.
I/3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z
poprzednich sesji.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 4 „wstrzymujących” Rada przyjęła w/w
protokoły.
I/4. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania dotyczące porządku obrad.
Radny Ryszard Wrona wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały uchylającego uchwałę dotyczącą zmian w budŜecie na rok 2009, a
podjętą na sesji w lipcu.
Przewodniczący przypomniał, Ŝe wszyscy przewodniczący komisji otrzymali ten
wniosek. Przewodniczący poinformował, Ŝe zmiany do porządku obrad mogą być
wprowadzone w wyniku głosowania bezwzględną większością głosów ustawowego
składu Rady.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Ryszarda Wrony.
W wyniku głosowania przy 4 głosach „za”, 9 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących”
wniosek nie przeszedł.
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:
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a/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na 2009 rok.
b/ przyznania stypendiów,
c/ określenia zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów,
d/ zmiany uchwały nr XLI/440/05 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27
października 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz
określenia przedmiotu i trybu jej działania,
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,
f/ rozpatrzenia skargi,
g/ rozpatrzenia skargi,
3. Sprawozdanie z realizacji budŜetu miasta i gminy za I półrocze 2009 r.
4. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za I półrocze 2009 r.
5. Informacja dotycząca naboru do klas I Liceum Ogólnokształcącego.
6. Analiza wyników matury.
7. Podsumowanie działalności jednostek oświatowych za rok szk. 2008/2009.
8. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010.
9. Wniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lądek Zdrój wraz z uwagami dotyczącymi oddziaływania na środowisko
funkcjonującego kamieniołomu bazaltu w Lutyni.
10. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował, Ŝe:
- 1 sierpnia weszła w Ŝycie uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego przywracająca
nocne i świąteczne dyŜury aptek
- 12 sierpnia Gmina podpisała porozumienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki
Wodnej w sprawie odbudowy zerwanej skarpy potoku Wądół i ujęcia wody w Lądku
Zdroju przy ul. Zamenhofa. RZGW wesprze nas w zakresie nadzoru inŜynierskiego i
doradztwa przy prowadzonych przez Gminę pracach.
- 21 sierpnia odbyły się konsultacje społeczne w sprawie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek Zdrój – słabe
zainteresowanie
- W okresie od 3 do 31 sierpnia pracownicy Zarządu Budynków Komunalnych oraz
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy przygotowywali do realizacji zadania związane z
usuwaniem skutków kląski Ŝywiołowej.
- 31 sierpnia Gmina przesłała 40 wniosków do MSWiA na zadania związane z
usuwaniem skutków klęski Ŝywiołowej w ramach promesy w wysokości 6 mln.
złotych
- 1 września odbyło się formalne otwarcie parkingu przy drodze wojewódzkiej 390 w
okolicach Jawornika Wielkiego. Parking ma stanowić miejsce postojowe dla turystów,
którzy będą szli na Jawornik, gdzie powstaje platforma widokowa. Sama droga ma teŜ
być elementem Szlaku Marianny Orańskiej.
- Gmina Lądek Zdrój otrzymała decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego
dofinansowanie zadania: Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej
Lądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II,

2

Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej. Uchwałą Zarządu
Województwa Gmina Lądek Zdrój otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 758 417
złotych. Realizacja zadania rozpocznie się w roku przyszłym i zakończy w roku 2011,
przy czym dofinansowanie obejmuje teŜ prace wykonane w latach 2008-2009
(pielęgnacja zieleni, remont schodów przed Zakładem Przyrodoleczniczym Wojciech)
- Gmina Lądek Zdrój otrzymała uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego
otrzyma dofinansowanie na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w Radachowie.
Poziom przyznanego dofinansowania wynosi 393 tys. zł
- Trwają rozmowy z RZGW w sprawie usuwania szkód na ciekach wodnych.
- Trwają rozmowy z Dolnośląską SłuŜbą Dróg i Kolei odnośnie udraŜniania rowów i
przepustów w drogach wojewódzkich.
- Rusza remont drogi wojewódzkiej 390 na odcinku od Zjazdu do Wójtówki do
Orłowca.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2009,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe radni otrzymali w formie papierowej zmiany
do projektu uchwały, o których była mowa na komisjach.
Skarbnik Joanna Słoniewska wyjaśniła, Ŝe radni otrzymali zweryfikowane zmiany w
wykazie poniewaŜ juŜ część przetargów zakończono. Skarbnik odczytała zmiany do
projektu uchwały, które są do wglądu w biurze Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawek.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 „przeciwnym” Rada przyjęła w/w
poprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 2 „wstrzymujących”
Rada podjęła uchwałę nr XXXV/277/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ przyznania stypendiów,
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Ireneusz Rakoczy
poinformował, Ŝe było aŜ 15 wniosków. Komisja wytypowała następujące osoby:
stypendia naukowe: Aleksandra Hajdasz, Honorata Wacławek, Paulina Perwenis,
Kamil Kubowicz, Olga Kaczmarczyk, stypendia spostowe, Aleksandra Paratowska,
Ada Jończyk, Katarzyna Węgrzyn, Natalia Michorczyk, Anna Węgrzyn. Uczniowie
otrzymają stypendia w wysokości 77,70 przez okres pięciu miesięcy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z nazwiskami
uczniów.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXV/278/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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c/ określenia zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów,
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Ireneusz Rakoczy
poinformował, Ŝe komisja wnioskuje o wprowadzenie poprawek do projektu
uchwały:§ 1 pkt. 2a i 2b ostatni semestr nauki, § 4 pkt 3c – dopisać – dokumenty
potwierdzające osiągnięcia winny obejmować wyróŜnienia i nagrody o charakterze
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, § 4 ppkt. 3a do wniosku naleŜy
dołączyć uwierzytelnione kopie za ostatni semestr. Komisja proponuje zmianę druku
wniosku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawki.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w
poprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 15 glosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę
nr XXXV/279/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ zmiany uchwały nr XLI/440/05 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27
października 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz
określenia przedmiotu i trybu jej działania,
Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Eleni MawrudiNowak poinformowała, Ŝe jedna z osób zrezygnowała z członkowstwa.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę
nr XXXV/280/09, 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 KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. NaleŜy poprawić błędy literowe w nazwiskach.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawek.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowania projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXV/281/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ rozpatrzenia skargi (p. Banaszkiewicz),
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Przewodniczący KR Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja jednogłośnie
stwierdziła, Ŝe skarga jest bezzasadna.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowania projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr XXXV/282/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ rozpatrzenia skargi (p. Smolan),
Przewodniczący KR Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe na ostatnim posiedzeniu
komisja stwierdziła, Ŝe oba wątki są bezzasadne.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr XXXV/283/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Sprawozdanie z realizacji budŜetu miasta i gminy za I półrocze 2009 r.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 4. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za I półrocze 2009 r.
Brak pytań.
Ad. pkt. 5. Informacja dotycząca naboru do klas I Liceum Ogólnokształcącego.
Brak pytań.
Ad. pkt. 6. Analiza wyników matury.
Brak pytań.
Ad. pkt. 7. Podsumowanie działalności jednostek oświatowych za rok
szk.2008/2009.
Brak pytań.
Ad. pkt. 8. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego
2009/2010.
Brak pytań.
Ad. pkt. 9. Wniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lądek Zdrój wraz z uwagami dotyczącymi oddziaływania
na środowisko funkcjonującego kamieniołomu bazaltu w Lutyni.
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Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe materiał radni otrzymali do wiadomości.
Radni otrzymali teŜ do wiadomości wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Lądeckiej.
Ad. pkt. 10. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Mirosław Babiak zapytał czy wypowiedzenie otrzymał Pan Zbigniew
Strzelecki i kto przejmie jego obowiązki.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie będzie juŜ referatu zarządzania kryzysowego, całość
obowiązków przejmie Pan Rodak.
Radny Ryszard Wrona przypomniał, Ŝe w lipcu na sesji Pani Skarbnik powiedziała,
Ŝe Pan Strzelecki jest Komendantem Gminnym OSP.
Skarbnik wyjaśniła, Ŝe to Pan strzelecki powiedział, Ŝe jego zakres obowiązków
pokrywa się z obowiązkami Komendanta Gminnego.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe wszystko przejmie Pan Rodak.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk zapytał czy jest przewidziany ktoś na
Komendanta MG.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nikt nie jest przewidziany.
Radny Ryszard Wrona wystąpił z pytaniem, kto będzie korygował i prowadził
szkolenia.
Skarbnik Joanna Słoniewska wyjaśniła, Ŝe będzie to zlecone osobie kompetentnej.
Zmieniły się przepisy, musi być pracownik urzędu na umowę o pracę. Ustawa mówi,
Ŝe Burmistrz moŜe, ale nie musi zatrudniać takiej osoby.
Radny Dariusz Styczyrz poprosił o wyjaśnienie jakie były pisemne argumentacje
dotyczące wypowiedzenia najmu lokalu grupy Leader w momencie uzyskania
informacji, Ŝe będzie tam pracowała Pani Walaszczyk.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe grupa Leader dzierŜawi lokal od CKiR. Zgodnie z
umową, która została zawarta grupa zobowiązała się do realizacji pewnych działań,
których nie zrealizowała.
Pani Mielczarek poinformowała, Ŝe nie otrzymano grantów, ale nie widzi przeszkód,
aby ta grupa tam działała.
Radny Dariusz Styczyrz przekazał, Ŝe proces akredytacji został zamknięty o czym
Burmistrz wiedział.
Burmistrz przyznał, Ŝe zgłaszał wątpliwość, Ŝe jeśli ta Pani będzie zatrudniona, to
mogą pojawić się jakieś obawy, ale ceni sobie przygotowanie zawodowe Pani
Walaszczyk.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał, czy będzie anulowane wypowiedzenie umowy.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, Ŝe nie podpisywał umowy, takie działanie
podejmie Dyrektor CKiR.
Radny Zbigniew Wiernusz poruszył sprawę przejazdu na ul. Kłodzkiej, Urząd wysłał
do Kłodzka pismo, jest odpowiedź negatywna dotycząca ruchu dwustronnego, a pismo
radnego dotyczyło zamontowania świateł.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe radny pisał o ruchu wahadłowym, ale światła, to droga
inwestycja, a wcale nie zapewnia bezpieczeństwa.
Radny Zbigniew Wiernusz zwrócił się z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Radny zapytał co ze sklepem P. Dziczka, ul. Wolności 1.
Nacz. Wydziału Jadwiga Kuryluk-Kądziela poinformowała, Ŝe jest ogłoszony
przetarg.
Dyr. ZBK dodał, Ŝe P. Dziczek sam zrezygnował z dzierŜawy.
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Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy StraŜ ma uregulowane sprawy finansowe za
akcję podczas powodzi.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe listy są w księgowości, są poprawki,
P. Strzelecki musi uzupełnić dokumenty.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy zakończono pomoc po powodzi dla
mieszkańców. P. Nowińska (ul. Widok 11) nie moŜe wejść do mieszkania.
Burmistrz odpowiedział , Ŝe ta Pani była w sprawie wywozu śmieci. Kwestia dojścia
w gestii województwa, bo jest to fragment drogi wojewódzkiej, a reszta w ramach
ubezpieczenia lub OPS.
Dyr. ZBK dodał, Ŝe był problem z kontenerem, ale to zostało załatwione.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy jest porozumienie dotyczące parkingu.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe jest decyzja komunalizacyjna.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela przekazała, Ŝe jest decyzja na jedną działkę.
Obecnie Gmina czeka na wyrok NSA.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał co z ul. Bema 4.
Dyr. Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe jest zaplanowany remont dachu.
Radny Zbigniew Wiernusz zadał pytanie, co się dzieje z budynkami ul. Rynek 2 i 3.
Dyr. ZBK powiedział, Ŝe wystąpiono do ubezpieczyciela i wyłoniono wykonawcę.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe z koszy na rynnach wypływa woda, ul.
Rynek 7,8,9 są pozrywane rynny. Radny zgłaszał to juŜ wcześniej i nic nie zrobiono.
Dyr. ZBK powiedział, Ŝe kosze na rynnach były czyszczone, przed zimą rynny będą
zrobione.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe na zapleczu kamienic ul.
Rynek 7,8 i 9 jest duŜa ilość śmieci.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe pracownicy ZBK czyszczą drogi powiatowe
i wojewódzkie, a na ul. Klonowej po powodzi na barierkach zostało pełno śmieci.
Burmistrz powiedział, Ŝe cały czas pracują w róŜnych miejscach pracownicy
publiczni, ale czynione są starania, aby jak najwięcej zrobiono.
Radny Zbigniew Wiernusz - ul. Łąkowa, przy ławce rano pełno śmieci i puszek, jest
brudno.
Dyr. Tomasz Bober poinformował, Ŝe generalnie rano kosze są opróŜniane.
Burmistrz powiedział, Ŝe trzeba albo zlikwidować ławkę, albo postawić kosz na
śmieci.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, co z murem oporowym.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe jest to obowiązek RZGW. Trwa
korespondencja.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela dodała, Ŝe 11.09.br. odbędzie się spotkanie,
dobrze, aby radni uczestniczyli.
Radny Zbigniew Wiernusz przekazał, Ŝe Pan Leszczyński prosi o naprawę komórki
na wózek inwalidzki.
Dyr. ZBK obiecał, Ŝe zajmie się tą sprawą.
Radny Mirosław Babiak poruszył sprawę przetargów. Część przetargów zakończono,
kiedy będą zakończone kolejne, czy znaleziono wykonawców mostów.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe jest problem z wykonawcami, ale nie dopuszcza myśli, Ŝe nie
będzie to zrobione. Jeśli chodzi o sprawy melioracyjne, to mamy chętnych do
wykonania robót.
Radny Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe na posiedzeniu KMK mieszkańcy
złoŜyli wiele pytań. Pytania zostaną przekazane Burmistrzowi.
Radny Dariusz Styczyrz powiedział o awarii wodociągowej na ul. Brzozowej i
zapytał jakie prace ziemne są robione na ul. Wolności.
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Dyr. ZBK Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe uszkodzono nitkę gazową, której nie było
na Ŝadnych planach, ale awarię juŜ usunięto. Nie ma Ŝadnych interwencji z gazowni.
Naprzeciw Jubilata poprawiło się ciśnienie i stąd awaria.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak zwróciła się z prośbą o spotkanie Burmistrza w
sprawie handlu poza targowiskiem.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe na spokojnie trzeba wspólnie się zastanowić, gdzie
moŜna dopuścić do takiego handlu i określić teŜ, co tam będzie sprzedawane.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak wyjaśniła, Ŝe jest duŜa agresja tych osób, które chcą
handlować w Zdroju. Wszystko musi być zgodnie ze Statutem Uzdrowiska. Radna
powiedziała, Ŝe jest prośba o dofinansowanie dowozu dziecka niepełnosprawnego.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, Ŝe jest wiele takich dzieci w gminie.
Ustawa wyraźnie mówi kiedy i komu taka pomoc się naleŜy. Zaczynają działać
Kawalerowie Maltańscy i oni teŜ będą pomagać. Pismo w tej sprawie naleŜy
skierować do pracownika merytorycznego.
Radny Dariusz Styczyrz przekazał, Ŝe mieszkańcy kamienic w Rynku chcą mieć
wiadomość do kogo mają się zgłosić jeśli chodzi o odszkodowania za mienie.
Radny Mirosław Babiak poruszył sprawę utworzenia czwartego etatu i przydziału
pojazdu StraŜy Miejskiej.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie zajmował się dodatkowym etatem, bo były inne
sprawy tj. powódź i to umknęło. Samochody przekazano do ZBK, a terenowy do
działu leśnictwa i wodociągów. Jest to cięŜki samochód terenowy i zuŜycie paliwa jest
duŜe. MoŜna pomyśleć o zakupie samochodu dla straŜy miejskiej.
Radny Stanisław Skrobotun wystąpił z pytaniem jaki limit km ma samochód
przekazany do lasów komunalnych.
Dyr. ZBK odpowiedział, Ŝe samochód jest w trakcie normowania, wcześniej nie było
ustalonych limitów. Połowę limitu wykorzystuje dział wodociągów.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela powiedziała, Ŝe Urząd teŜ korzysta z tego
samochodu tam, gdzie nie ma dobrego dostępu w terenie.
Radny Stanisław Skrobotun zgłosił, Ŝe na ul. Kościuszki wybito szybę w oknie
wystawowym, zastawiono drewnem, co nie dodaje uroku, na ul. Kościuszki i ul.
Zdrojowej (plomba) nie wykoszono trawy. NaleŜy poprosić o pomoc radnego
Sejmiku, v-ce Premiera, P. Szczygła.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe mieszka w Stroniu Śl. we wspólnocie i teŜ kosi trawę,
robią to wszyscy sąsiedzi. W Lądku tego się nie stosuje, kaŜdy czeka, Ŝe zrobi to
ZBK.
Radny Stanisław Skrobotun zgodził się z przedmówcą, ale dodał, Ŝe mamy straŜ
miejską, która powinna działać. Radny zapytał, czy jest osoba nadzorująca sposób
sprzedaŜy w lasach komunalnych.
Dyr. ZBK odpowiedział, Ŝe nie ma takiej osoby.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe wcześniej Burmistrz mówił, Ŝe samochód nie
moŜe być przekazany do straŜy miejskiej, bo będą jeździły trzy osoby i będzie się
psuł, a teraz tak właśnie jest uŜytkowany.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe to było okazjonalnie, auto będzie tylko w ZBK. Dla straŜy
potrzebne jest auto małolitraŜowe, tanie w eksploatacji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk dodał, Ŝe straŜ powinna jeździć autem
oznakowanym.
Radna Monika Miszczyńska zapytała czy zapłacono za remont dróg dojazdowych do
pół i czy te drogi odebrano.
Burmistrz stwierdził, Ŝe nie było odbioru i nie zapłacono, są wątpliwości co do
rzetelności prac. Sprawą zajmuje się P. Stępak.
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Radna Monika Miszczyńska poinformowała, Ŝe remonty były robione bez kontroli.
Radny Grzegorz Wysłobocki zwrócił się o wyjaśnienie, co wynikło ze spotkania z
ZDP w sprawie drogi w Sadochowie.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nic, szukają wykonawcy. Mimo uzgodnień wykonawca
nie złoŜył oferty. Będzie rozmawiał ze Starostą.
Radny Artur Dobrzyński przekazał, Ŝe do Burmistrza chcą przyjść mieszkańcy w
sprawie wykupu mieszkań. Prośba o wyznaczenie terminu.
Burmistrz powiedział, Ŝe nie ma problemu. Jakiś zasób mieszkań komunalnych
Gmina musi mieć. Obecnie Gmina sprzedaje mieszkania za niewielkie pieniądze, ale
schodzi to z zasobów ZBK.
Radny Zbigniew Wiernusz zgłosił brak figury.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, Ŝe została zniszczona i obecnie znajduje
się w domu Klahra. Musi być odrestaurowana.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy będzie coś robione z podwórkami na zapleczu
kamienic w Rynku.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe na chwilę obecną nie ma Ŝadnych planów. Trzeba to
wykorytować, dać nowy tłuczeń, robi się powaŜna inwestycja. Trzeba zobaczyć czy
uda się to zrobić przy okazji budŜetu przyszłorocznego.
Radny Zbigniew Wiernusz poprosił o informację dotyczącą pomocy wieczorowej,
nocnej i świątecznej.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe na razie nic nie wiadomo, poniewaŜ zmienił
się Zarząd i v-ce Starosta, zwolniono dyr. Niedzielskiego.
Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, Ŝe w sobotę usuwano awarię ul.
Zamenhofa, nikogo nie informowano, po usunięciu awarii na oś. Słonecznym była
brudna woda.
Radny Czesław Korobij zapytał co z dziurą na wjeździe na wiadukt.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe to powinien wykonywać Pan Paszkiewicz. Uzgodnił, Ŝe
jeśli będą robione naprawy asfaltem na naszych drogach, to będzie to zrobione.
Radny Ireneusz Rakoczy zwrócił się z pytaniem czy jest wytypowana lokalizacja na
„Orlika”.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe tak, będzie to realizowane w przyszłym roku. Ze
względów bezpieczeństwa i porządku najlepsze miejsce jest przy LO. Prace
projektowe będą zakończone w tym roku.
Przewodniczący Rady zapytał kto będzie sprawował pieczę nad „Orlikiem”.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe trzeba będzie zatrudnić osobę.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy zmieniła się koncepcja hali sportowej
przy LO, czy zostaje bez zmian.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe nadal istnieje moŜliwość dofinansowania z Województwa, ale
nie wiadomo czy w 50%. Pierwszeństwo mają te gminy, gdzie Ŝadna hala nie spełnia
wymogów, a nasza Gmina ma halę w SP-1.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poruszył sprawę zamiany gruntu z parafią i
powstania parkingu.
Burmistrz stwierdził, Ŝe to okaŜe się przy planowaniu budŜetu.
Radny Krzysztof Śliwowski zgłosił, Ŝe w Konradowie przy szkole Komendant StraŜy
Miejskiej postawił garaŜ. Czy jest to legalne, jeśli nie to wnioskuje o usunięcie. Poza
tym jest tam bałagan.
Burmistrz obiecał, Ŝe sprawdzi i wyjaśni.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał dlaczego nie ujęto drogi do Radochowa w
wykazie po ostatniej powodzi.
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Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe przyjęto taki, a nie inny wykaz na
te 6 mln. zł. Jakoś trzeba było środki podzielić. Gmina będzie jeszcze wnioskować o
dofinansowanie ze środków MSWiA na usuwanie klęski Ŝywiołowej.
Przewodniczący Rady powitał Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
Panią Łucję Emeryk.
Pani Łucja Emeryk zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie jaskini od strony
Wiaduktu do ul. Langiewicza.
Przewodniczący poinformował, Ŝe w związku z przesunięciem sesji w terminie
kolejna odbędzie się w październiku.
Burmistrz powiedział, Ŝe moŜe być taka potrzeba, Ŝe będzie sesja we wrześniu, bo
trwają procedury przetargowe.
Ad. pkt. 11. 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
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Data wytworzenia:

Maria Staszyńska
Leszek Pazdyk
29.10.2009 r.
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