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

Protokół Nr XXXIII/VI/09
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 31 lipca 2009r.
I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 14.50. 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 na 15 radnych, obecnych było 13. Przewodniczący
powitał przybyłych na sesję:
1. Kazimierza Szkudlarka- osoba pełniące funkcję Burmistrza Lądka Zdroju
2. Annę Nawrocką- sekretarz Miasta i Gminy
3. Małgorzatę Bednarek- dyrektor CKiR
4. Tomasza Bobera- dyrektora ZBK
5. sołtysów
6. mieszkańców
7. Franciszka Jędryska- redaktora tygodnika „ Brama”
8. pracowników urzędu
I/3. Porządek obrad
Część I. Sprawy proceduralne ( otwarcie obrad, stwierdzenie quorum).
Część II.
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2009.
2. Informacja dotycząca decyzji w sprawie kamienicy przy ul. Rynek 12.
3. Informacja o stanie Gminy po powodzi z 26/27 czerwca 2009r.
4. Zamknięcie obrad.
Ad 1a. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok
2009.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, iŜ jest bardzo mało czasu na
rozdysponowanie tych 6 mln promesy od MSWiA. Do końca sierpnia muszą zostać zawarte
umowy, przeprowadzone przetargi: 21 dni- przetarg, 7 dni- na podpisanie umowy. Terminy są
bardo napięte, nie ma czasu na zwłokę. Nie wyobraŜa sobie, Ŝeby Gmina nie wykorzystała
tych środków. W ramach tych zmian zadania zostały wycenione.
Skarbnik Joanna Słoniewska omówiła wszystkie wprowadzone zmiany do uchwały.
Powiedziała, Ŝe dopiero dzisiaj zostało wszystko doprecyzowane.
- pkt 1 – zmienia się nazwę zadania w „ zwiększyć wydatki” pkt. 1c na „ odbudowa drogi
gminnej – ul. Spacerowa w Lądku Zdroju- kwota 124 tys.

- w par. 6050 pkt. 1 zmienia się nazwę zadania w pkt. A poprzez dodanie ul. Kosmonautów i
zwiększenie długości do 0,400 km; nazwy zadań w pkt b, c, d otrzymują brzmienie
„ odbudowa dróg na Os. Słonecznym o długości 0,510 km” i tym samym zwiększa się
wartość zadania o kwotę 220 tys.
- zmienia się nazwę zadania w pkt e poprzez dodanie „ i asfaltowej”
- zmienia się nazwę zadania w pk g na „ odbudowa mostów i kładek we wsi Skrzynka”
Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
Skarbnik Joanna Słoniewska kontynuowała po przerwie odczytywanie zmian w budŜecie.
- w dziale 700 rozdział 70078 § 4270 zmienia się wszystkie nazwy zadań z „ remont” na
„ odbudowa” co spowoduje zmianę klasyfikacji budŜetowej na § 6050, jednocześnie zmienia
się nr ulicy w pkt g na ul. Kościuszki 66, w pkt l na ul. Kościuszki 36 oraz w pkt p na
ul. ŚnieŜna 43.
- dziale 900, w rozdziale 90078 § 4270 zmienia się nazwę zadań w pkt a, b na „ odbudowa
ujęcia powierzchniowego- al. Marzeń i sieci wodociągowej- ul. Zamenhofa i Widok”.
- w pkt d, e, g zmienia się nazwę zadania z „ remont” na „ odbudowa” w/w zmiany
spowodują zmianę klasyfikacji budŜetowej na § 6050.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe dopiero na 15 minut przed sesją
dokonaliśmy zmiany. To nie jest praca, którą moŜna wykonać w 5 minut. Promesę
otrzymaliśmy w poniedziałek. W związku z tym, Ŝe prace kosztorysowe ciągle trwają to
wyniknęły zmiany do budŜetu. Zmiany będą nawet po zakończeniu przetargów. Wczoraj
jeździł i oglądał zniszczenia na ul. NadbrzeŜnej i ulica ta jak najbardziej nadaje się na listę
szkód powodziowych. Na ul. Spacerowej chodzi o schody z ul. Kościuszki. Lepiej zrobić
schody przy ul. Spacerowej, Ŝeby w miejscu gdzie chodzą turyści było pięknie. śyjemy z tych
ludzi, bo jesteśmy miastem uzdrowiskowym. Cały czas robimy najbardziej szpetne miejsca.
Radny Artur Dobrzyński powiedział, Ŝe turyści jak zejdą pod „Barbarę” to nie będą mieli
dobrego zdania o włodarzach. Miejsca najbardziej szpetne to odczucia Burmistrza i
pracowników urzędu a nie mieszkańców.
Radny Ryszard Wrona powiedział, Ŝeby mu udowodnić, iŜ schody zostały zniszczone
podczas powodzi.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe ta ulica jest wpisana w wykaz szkód
powodziowych. Stwierdził, Ŝe gmina chce zrobić remont wjazdu pod górę na os. Słonecznym.
Będą równieŜ robione prace melioracyjne potoku, który wymaga tej melioracji.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe remont ul. NadbrzeŜnej jest bardziej potrzebny niŜ
remont al. Marzeń.
Radny Artur Dobrzyński powiedział, iŜ na al. Marzeń jest tylko 5 budynków, postawiono
lampy uliczne. Końcowy odcinek tej drogi jest z grysu.
Naczelnik Jadwiga Kuryluk powiedziała, Ŝe przy ul. Kosmonautów została sprzedana
nieruchomość i planuje się , Ŝeby ul. Kosmonautów była jednokierunkowa i prowadziła zjazd
do al. Marzeń. Klienci docierający do wyciągu skarŜą się na złe rozwiązania komunikacyjne.

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, Ŝe jeŜeli teraz nie zrobimy tego z pieniędzy
powodziowych to kiedyś temat wróci i będziemy musieli to zrobić za pieniądze z naszego
budŜetu.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Jadwiga Kuryluk powiedziała, Ŝe droga w Skrzynce
jest szacowana. Zadanie to musi być zakończone do końca roku wraz z rozliczeniem. Jest
jeszcze problem z drogą do p. Królikowskiej i droga w Radochowie. Są to zadania
dodatkowe. Ostateczne dane zostaną przedstawione do końca sierpnia.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał, czy Radni otrzymają do końca sierpnia ostateczne
dane?
Wiceprzewodniczący Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe dwie powodzie przeŜyła
nieruchomość Stojków 1 i 21. Nie moŜne tam dojechać ani ZBK Ŝeby zabrać śmieci ani
odśnieŜarka. 12 lat czekamy. Przy wpływie gotówki z zewnątrz moŜe warto o tym pomyśleć.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Jadwiga Kuryluk powiedziała, Ŝe wycena tej drogi
opiewa na ok. 1 mln. Jest ona bardzo zniszczona. Trzeba się dogadać z nadleśnictwem w
partycypacji kosztów.
Radny Krzysztof Śliwowski zapytał, czy o szacowaniu strat był powiadomiony chociaŜ
jeden sołtys?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe to nie było szacowanie tylko oględziny.
Radny Krzysztof Śliwowski powiedział, Ŝe niedopuszczalne jest aby pracownik urzędu
szacował bez sołtysa.
Radny Ryszard Wrona zapytał, czy któryś z sołtysów zrzekł się promesy?
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Jadwiga Kuryluk odpowiedziała, Ŝe projekt budŜetu
nie był szacowany z powietrza. Sołtysi mają do dyspozycji tłuczeń, grys. Wszystkie ustalenia
zostały powzięte na naradach sołeckich. Protokół zbiorczy powstał wczoraj tj. 30 lipca. Wiele
rzeczy było konsultowanych telefonicznie z sołtysami. I przy ich wskazaniach. W drogach
jest strat na 25 mln.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, iŜ zwołał sesję w ostatnim dniu, Ŝeby dać jak
najwięcej czasu do skompletowania materiałów dotyczących zmian w budŜecie.
Sołtys Aleksandra Mossakowska powiedziała, Ŝe przed sesją sołtysi złoŜyli pytanie czy
będą mogli w niej uczestniczyć i wypowiedzieć się na temat posumowania akcji
powodziowej. Dyskusja jest bardzo trudna. Radni w sytuacjach wątpliwych kierować się
powinni dobrem ogółu a nie prywatnym. Przyjechała do urzędu po pomoc, poniewaŜ linie
telefoniczne były zerwane.
Sołtys Jan Miszczyński zapytał jakich pieniędzy urząd sfinansuje remont dróg w Skrzynce?
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Jadwiga Kuryluk odpowiedziała, Ŝe ze środków
własnych Gminy.

Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe materiały przedstawione Radzie są oparte
na wiadomościach i ekspertyzach fachowców.
Radny Stanisław Kubisiak powiedział, Ŝe brał udział w szacowaniu szkód w Skrzynce,
sprawa dojazdu do gospodarstw przez PGR - owskie tereny.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe odbudowa mostu powinna być wykonana
przez Agencję. Kilkakrotnie kontaktował się z dyr. Agencji. Zaproponował, Ŝe Gmina moŜe
wziąć na siebie 200-300 tys. zł. Zniszczona droga to odcinek 1600 m, z czego tylko 350 m
jest to droga gminna, pozostałe to własność agencji. Koszt gminnego odcinka to 9 tys. zł.
Problem polega na tym, Ŝe nie ma jeszcze deklaracji z Agencji. Takie zwodzenie przez
Agencje, doprowadzi tego, Ŝe na odbudowę mostu moŜemy poczekać nawet 2 miesiące.
Głos z Sali mieszkaniec wsi Skrzynka powiedział, Ŝe mieszkańców mało interesuje walka
urzędu z agencją w sprawie remontów w Skrzynce. Problem w Skrzynce jest taki sam jak w
Lutyni. Są odcięci od świata juŜ 5 tygodni. Proszę pamiętać, Ŝe jest to problem mieszkańców.
Zwrócił się z prośbą do Rady o pomoc. Burmistrz obiecał, Ŝe w pierwszych 5-6 dniach będą
mieli dojazd. Ludzie chcą normalnie Ŝyć: jeździć do pracy, zawieźć dzieci na kolnie itp. To
nie jest tylko most. Proszę rozwiązać ten problem. Nasi mieszkańcy biją głową w mur.
Sołtys Jan Miszczyński powiedział, iŜ Radny Mateusz Kurdziel o godz. 8.00 był na miejscu i
wszystkie straty ma uwiecznione na zdjęciach.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Jadwiga Kuryluk powiedziała, Ŝe posiada cały
materiał dotyczący strat powodziowych. Rozumie rozgoryczenie mieszkańców Skrzynki.
Gmina nie moŜe wydatkować środków finansowych na nie swoich nieruchomościach. W tym
wypadku musi być porozumienie ze wszystkich stron.
Sołtys Jan Miszczyński zapytał czy Pani Naczelnik była na obszarach dotkniętych
powodzią?
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Jadwiga Kuryluk odpowiedziała, Ŝe była w terenie z
dyr. RZGW z p. Bartosiewiczem i wszystko widzieli.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe w tej chwili gmina przejęła ok. 40 zadań.
Trzeba 6 mln promesy zagospodarować. MoŜe gmina będzie miała oszczędności i będzie
moŜna wnioskować do MSWiA o zgodę na przeznaczenie tych środków na inne cele, równieŜ
remontowe, które są w wykazie szkód klęski Ŝywiołowej. JeŜeli się uda to środki te gmina
wykorzysta w 100%, ale gwarancji nie ma.
Radny Zbigniew Wierusz zapytał o pkt 5. Otrzymał odpowiedź 24 czerwca 2009r. W
budŜecie jest zapis na kary i inne 190 tys. Na co przeznaczymy te środki? Gmina podjęła
decyzję o budowie studni, w której nie ma wody. Kto jest za to odpowiedzialny?
Mecenas Marzena Dąbrowska odpowiedziała, Ŝe przed Sądem Okręgowym została zawarta
ugoda z firmą Nowak. Firma ta na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez inną
firmę, realizowała zadanie. W trakcie realizacji zaistniały przeszkody. Wykonawca stwierdził,
iŜ dokumentacja nie jest dobrze zrobiona, ale moŜna to było stwierdzić dopiero w trakcie
realizacji. W ramach tej ugody zapłacimy firmie Nowak 190 tys, a nie jak Ŝądali 250 tys.

Jednak Gmina wystąpi równieŜ do firmy, która przygotowywała dokumentację. Ale o tym nie
chce mówić przed rozpoczęciem działań.
Radny Zbigniew Wierusz powiedział, Ŝe sprzedano nieruchomość przy ul. Rynek 22, ale
tam nie ma przejścia. RównieŜ na prywatnej nieruchomości w Radochowie zbudowano most.
Sądzi, Ŝe właściciel będzie dochodził odszkodowania.
Radny Ireneusz Rakoczy zapytał, czy Gmina przygotowuje juŜ pozew do sądu na
projektanta?
Mecenas Marzena Dąbrowska odparła, Ŝe trwają rozmowy, ale o szczegółach nie moŜe
mówić. Gmina moŜe starać się dochodzić odszkodowania.
Radny Artur Dobrzyński powiedział, Ŝe część środków Gmina bierze z MSWiA a część to
środki własne gminy. Wkład własny gminy to ok. 200 tys. i są to wydatki niekwalifikowane.
Skąd w takim razie Gmina weźmie te pieniądze, jak i tak sytuacja finansowa Gminy jest
trudna- brakuje pieniędzy w Gminie.
Skarbnik Joanna Słoniewska powiedziała, Ŝe na te zadania Gmina będzie zaciągać kredyt
długoterminowy.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Jadwiga Kuryluk powiedziała, Ŝe Gmina będzie się
starała pozyskać środki z innych ministerstw np. z min. Edukacji. Ponadto ZBK składa
wniosek do Funduszu Ochrony Środowiska ( kanalizacja, arboretum itp.)
Radny Krzysztof Śliwowski powiedział, Ŝe komisje chodziły po terenach wiejskich, ale
„ wiszący” most w Konradowie nie został ujęty w wykazie strat powodziowych. Most ten do
dzisiaj stanowi zagroŜenie, bo wisi w powietrzu.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Jadwiga Kuryluk powiedziała, Ŝe tylko szkody
wycenione na 40 tys moŜna ująć w wykazie szkód powodziowych do MSWiA. Zadania
poniŜej tej kwoty nie moŜna wykazać w stratach do MSWiA.
Radny Krzysztof Śliwowski zaproponował, Ŝeby ktoś z Urzędu podjechał i zabezpieczył ten
„ cud natury”. Do tej pory nikt się tym nie zainteresował.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe robiona jest ul. świrki i Wigury. Mieszkańcy
skarŜą się na małą ilość kratek ściekowych. MoŜe warto zastanowić się na umieszczeniem
kratek w poprzek drogi. To nie jest duŜy koszt, a poprawi to infrastrukturę. Te 190 tys zamiast
na karę, moŜna było przeznaczyć na kratki ściekowe. Proszę o interwencję w tej sprawie.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe jeŜeli gmina wykona remont tej ulicy, to
woda będzie spływać prawidłowo- do kratek ściekowych.
Radny Krzysztof Śliwowski powiedział, Ŝe most wiszący w Konradowie jest mostem
gminnym. Radny zgłaszał problem do zarządzania kryzysowego, ale do dziś nie ma odzewu.
Radna Monika Miszczyńska powiedziała, Ŝe dostała protokół szacowania strat i wynika z
niego, Ŝe drogi dojazdowe do pól w Trzebieszowicach nie są uwzględnione, natomiast w
Skrzynce są uwzględnione.

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe trzeba rozgraniczyć wykaz a tryb
awaryjny. Stwierdził, Ŝe to co juŜ jest wykonywane nie zostało ujęte w wykazie.
Radny Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe we wsi Trzebieszowice odbudowywana jest
droga z kapliczki do Radochowa. Czy jest to zasadne i kto to nadzoruje?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe prace koordynuje sołtys Trzebieszowic.
Przewodniczący Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe Gmina Stronie dostała mniej dotacji z
MSWiA. Być moŜe starty tam są mniejsze. Szkody w Lądku są duŜe, ponad 30 mln, a
otrzymaliśmy tylko 6 mln. Wykonać naleŜy te najwaŜniejsze.
Radny Artur Dobrzyński zapytał dyrektora T. Bobera na co zostaną wydatkowane pieniądze
zaoszczędzone przez ZBK na remontach dachów? ZBK nie dba o swoje budynki, z
opłaconego czynszu powinny być wykonywane roboty remontowe-cząstkowe, remonty
dachów.
Dyrektor Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe zaoszczędzone pieniądze na pewno będą
przekazane na inne remonty w budynkach komunalnych, bo potrzeb jest wiele.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy odczytać poprawki? Uchwałę, która zostanie
podjęta otrzymają wszyscy Radni i to w formie jaka zostanie przesłana do wydziału prawnego
i nadzoru w DUW. W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Leszek Pazdyk
poddał pod głosowanie poprawki do projektu.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „ za” , „ przeciw” - 0, „wstrzymujących się”- 3, Rada
Miejska przyjęła poprawki do projektu uchwały.

Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy Radni mają kolejne pytania do
przedstawionego projektu wraz z poprawkami. W związku z brakiem pytań Przewodniczący
Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „ za”, „ przeciw”-2 ( Radny Ryszard Wrona –
imiennie) i „ wstrzymujących się”- 0, Rada Miejska uchwaliła Uchwałę Nr XXXIV/276/09,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Ryszard Wrona głosował imiennie „ przeciw” przyjęciu projektu uchwały, poniewaŜ
uwaŜa, Ŝe jest krzywdząca dla terenów wiejskich. Kosztem wsi Burmistrz próbuje odbudować
miasto.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe kwestia budŜetu wróci przy okazji
sierpniowej sesji. Zmiany będą wprowadzane na bieŜąco. UwaŜa, Ŝe zmiany nie są
wyjątkowo krzywdzące dla terenów wiejskich. Na terenach wiejskich usuwa się skutki
powodzi, udraŜnia drogi do pól, wywozi szamba i pompuje studnie.
Radny Ryszard Wrona powiedział, Ŝe jedyną osobą, która pojawiła się zaraz po powodzi
był Burmistrz. 2-3 razy był dyrektor T. Bober. Rzeczywiście na bieŜąco usuwane były skutki

powodzi. Droga do zabudowań p. Szweda, moŜe warto połoŜyć asfalt. RównieŜ droga
nawrotowa przy remizie w Trzebieszowicach.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, iŜ duŜo dróg asfaltowych zostało
zniszczonych. 1 km drogi budowanej od początku to koszt 1 mln zł. Kwota 6 mln dla budŜetu
gminy to kwota ogromna, ale na odbudowę infrastruktury to bardzo mało, a potrzeby to nawet
kwota 150 mln zł. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Odbudowa drogi szutrowej, z
kamienia jest w zasięgu środków własnych gminy.
Radny Ryszard Wrona odpowiedział, Ŝe słyszy to juŜ bardzo długo. A na wsi się nic nie
robi. Ale musimy zrobić to raz i porządnie.
Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe został rozdany zebranym protokół komisji
ds. szacowania szkód. Całość opiewa na 34 mln zł. Z tego: 25 mln – drogi, 1,3 mln – mosty,
kładki; 950 tys. – ujęcia wody; 3 mln sieć melioracyjna; 1,5 mln obiekty oświatowe. Został
uszkodzony równieŜ basen odkryty, arboretum, źródło Jadwigi. Dla niektórych powódź była
powodem do posprzątania piwnic. Ponad 100 szamb zostało wypompowanych. Przy okazji
pojawiły się nowe, dzikie. StraŜacy wypompowali 167 studni, Gmina zleciła sanepidowi
zbadanie 149 studni i Gmina pokryje te koszty. Koszty interwencji straŜaków są dość duŜe.
Kilka samorządów i instytucji wsparło mieszkańców. DuŜą pomoc przekazał Swarzędzdostarczyli meble. Z powiatu piaseczyńskiego dostarczono 5 osuszaczy, które juŜ ZBK
rozdysponował. Pracują w SP nr 1. Tesco przekazało mąkę. Cały czas zgłaszają się instytucje
i osoby prywatne, które chcą zaoferować pomoc. Dzieci pojechały na kolonie ( nad morze,
jeziora). Cieki wodne naleŜące do RZGW nie były remontowane od powodzi w1997r. Gdyby
remonty były wykonywane przez RZGW na bieŜąco, moŜe nie doszłoby do takich zniszczeń.
Sołtys Sylwia Mielczarek powiedziała, Ŝe znalazła w Internecie informację, Ŝe RZGW moŜe
ubiegać się o dofinansowanie nawet 100% inwestycji, trzeba tylko złoŜyć wniosek.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Jadwiga Kuryluk powiedziała, Ŝe rozmawiała z dyr.
Bartosiewiczem ( RZGW), minister skreśliła kotlinę kłodzką z dofinansowania.
Sołtys Sylwia Mielczarek stwierdziła, Ŝe została zabezpieczona pula pieniędzy, którą
rozdysponują poza konkursem. Nie ma pewności, Ŝe jak RZGW złoŜy wniosek to wygra ten
konkurs.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poprosił Radnych, aby w swoim imieniu powysyłali
pisma do wszystkich moŜliwych instytucji i moŜe będzie wtedy szansa, aby RZGW
zabezpieczyło środki na remonty bieŜące. Jak przyjdą wiosenne roztopy, sytuacja moŜe się
powtórzyć. Trzeba w tej słusznej sprawie zewrzeć szeregi i naciskać gdzie się da. Gmina musi
walczyć aby RZGW znalazło pieniądze na sfinansowanie remontów. Od zeszłego tygodnia
trwają prace przy odmulaniu kanalizacji deszczowej. Trwają rozmowy z ZDP i jest nadzieja
Ŝe włączą się i sfinansują prace przy odmulaniu swojej instalacji deszczowej.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział o sobotniej ulewie, w wyniku której na dole ul.
Mickiewicza było pełno wody, poniewaŜ są zamulone kratki ściekowe, własność ZDW. Nie
moŜna z nimi nawiązać współpracy.

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe w spotkaniu z firmą KanRo- czyszczącą
kratki ściekowe uczestniczył p. Paszkiewicz, aby namówić go na skorzystanie z usług tejŜe
firmy.
Przewodniczący Leszek Pazdyk stwierdził, iŜ osoba przyjeŜdŜająca do Lądka wcale nie wie,
kto jest zarządcą kaŜdej drogi. Wszystkie Ŝale kuracjuszy skupiają się na włodarzach miasta.
JeŜeli będzie taka potrzeba to Rada podejmie w tej sprawie rezolucję.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przeanalizował akcje powodziową. Cały system
reagowania wymaga wprowadzenia zmian. Przepływ informacji i współdziałanie słuŜb mogło
działać lepiej. Nastąpi przeanalizowanie całej procedury, aby następna akcja powodziowa
mogła przebiegać lepiej. Jest potrzeba zakupienia beczkowozu do rozwoŜenia wody pitnejGmina takiego nie posiada. System zarządzania kryzysowego musi być usprawniony.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, jak sprawdziło się urządzenie do napełniania worków
piaskiem?
Przewodniczący Leszek Pazdyk odpowiedział, Ŝe urządzenie takie nie zostało zakupione.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe pracownik urzędu jeździł z dyr.
Bartosiewiczem ( RZGW) po gminie i oglądali zniszczenia. Na kolejną naradę sołecką w dniu
7 sierpnia zostali zaproszeni przedstawiciele Zarządu Melioracji. Będziemy wyjaśniać
sprawy sporne, głównie w Radochowie, gdzie prywatni właściciele nieruchomości nie
zgodzili się na wejście na swoje posesje.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Jadwiga Kuryluk zaprosiła Radnych na wspomnianą
naradę sołecką.
Radny Zbigniew Wiernusz zgłosił kilka problemów dotyczących skutków powodzi we wsi
Trzebieszowice i Radochów.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe w Radochowie zalewało część
mieszkalną, wobec tego zaistniała konieczność przekopania drogi i wstawienia rur, aby zrobić
przepust.
Radny Zbigniew Wierusz stwierdził, Ŝe jednego mieszkańca się ratuje a innego zalewa. W
Radochowie jest kanał, który powinien odbierać wodę. Zapytał równieŜ dlaczego na posesji u
p. Sosińskiego pracowała beczka?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe w Radochowie beczka pompowała nie
tylko na posesji p. Sosińskiego. Było tam więcej pompowań.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał dlaczego u innych nie pompowano, a beczka jeździła z
ZBK a nie z wodociągów?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe został uszkodzony sprzęt pompujący.
Dyrektor Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe Radny Zbigniew Wierusz uszkodził sprzęgło.
Nadmienił, iŜ inna beczka nie ma przeglądu technicznego i nie moŜe poruszać się po drogach.

Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe jeŜeli odpowiedzi Dyrektora Tomasza
Bobera nie są satysfakcjonujące, to Radny powinien złoŜyć interpelacje w tej sprawie.
Radny Zbigniew Wierusz zapytał, czy Burmistrz kogoś wynagrodził w formie premii i
podwyŜszył pensję Dyrektorowi ZBK?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe przekazał nagrodę dyrektorowi ZBK
związaną z powodzią, natomiast podwyŜka nie jest związana z powodzią.
Radny Zbigniew Wierusz zapytał, czy nie moŜna było tych pieniędzy przeznaczyć dla
straŜaków?
Radny Ryszard Wrona oświadczył, Ŝe od nowego roku nie otrzymał ekwiwalentu dla OSP.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, iŜ otrzymała listy płac dla straŜaków dopiero
na 4-5 dni przed sesją.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe są to listy płac dotyczące okresu sprzed
powodzi.
Radny Czesław Korobij zapytał, czy moŜna zatrudniać straŜaków po 60-tym roku Ŝycia?

Radny Ryszard Wrona stwierdził, Ŝe składał wniosek na sesję o zakup urządzenia do
workowania piasku. Zapytał o ewentualny zakup tego rodzaju sprzęt.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe kwestia zakupu tego sprzętu jest cały
czas otwarta. Zdania na temat funkcjonalności tego sprzętu są podzielone. Koszt zakupu tego
urządzenia nie jest wysoki, moŜna zakup sfinansować w przyszłorocznym budŜecie.
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Strzelecki odpowiedział, Ŝe
zakup urządzenia pochłonie 1/3 środków przeznaczonych dla OSP. Urządzenie to na terenie
górskim nie zdaje egzaminu, tu raczej przydałoby się urządzenie ślimakowe.
Radny Ryszard Wrona zapytał, czy ktoś workował piasek? Ten kto nigdy tego nie robił, nie
wie jaki jest to trud.
Sołtys Jan Miszczyński powiedział, Ŝeby przedstawić dokument, a znajdą się środki.
Wiceprzewodniczący Stanisław Skrobotun stwierdził, Ŝe radny Ryszard Wrona wystąpił do
Rady o zakup urządzenia do workowania piasku. Jednak to Radny Ryszard Wrona miał
doprowadzić sprawę do końca.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące stanu gminy
po powodzi?
Sołtys Aleksandra Mossakowska odpowiedziała, Ŝe bardzo źle potraktował jej męŜa
Zbigniew Strzelecki, bo na pytanie gdzie moŜna nabywać worki i wodę pitną, odpowiedział
Ŝe worki są w ZBK a woda w Remie.

Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe przechodzimy do pkt. dotyczącego akcji
powodziowej. Czy ktoś ma pytania?
Sołtys Aleksandra Mossakowska powiedziała, Ŝe zabiera głos w imieniu czterech sołectw,
po czym odczytała przygotowane pismo, które stanowi załącznik do protokołu. Ponadto
stwierdziła, Ŝe w przyszłości nie moŜe dojść do paradoksu pomijania wsi przy akcji
powodziowej. A do Radnych powiedziała, Ŝe nie interesują się losem wsi. Bo nie mogą
tłumaczyć się tym, Ŝe nie wiedzieli co się dzieje w Gminie. Nawet nie zadali sobie tyle trudu,
Ŝeby zapytać czy nikt nie potrzebuje pomocy. Radny nie moŜe skupiać się tylko na tym, Ŝeby
przygotować się do sesji, musi zdać sobie sprawę z tego, Ŝe jest przedstawicielem
mieszkańców. Prosi, aby w trybie administracyjnym otrzymała odpowiedź na zawarte w
odczytanym piśmie pytania. Do Wojtówki zawitała straŜ dopiero w niedzielę o godz. 16.30.
Więcej nie moŜe powtórzyć się taka sytuacja.
Radny Artur Dobrzyński nie zgodził się z kwestiami poruszanymi przez Sołtys Aleksandrę
Mossakowską.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe Sołtys Aleksandra Mossakowska otrzyma
odpowiedź na pytania zawarte w piśmie.
Radny Mirosław Babiak powiedział, Ŝe Radni spotkali się z sołtysami w poniedziałek.
Sołtys Aleksandra Mossakowska zapytała ilu Radnych uczestniczyło w spotkaniu i ilu
obejrzało straty na wsiach Wojtówka, Lutynia, Stójków i innych?
Przewodniczący Leszek Pazdyk odpowiedział, Ŝe była propozycja aby Radni uczestniczyli
w pracach komisji szacunkowych.
Sołtys Jan Miszczyński powiedział, Ŝe Kierownik Zarządzania Kryzysowego Zbigniew
Strzelecki odwołał wozy ze Skrzynki, a we wtorek znów wysłał do Skrzynki, jak juŜ nie były
potrzebne w Skrzynce.
Radny Ryszard Wrona odpowiedział, Ŝe na terenie Trzebieszowic było 9 wozów. Później
zostały wezwane do Międzylesia.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe sołtys mówi o sobocie. One rzeczywiście
przyjechały i odjechały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe jeŜeli ktoś ma zastrzeŜenia do akcji
ratowniczej, to niech to zgłosi do prokuratury. Poprosił, aby zarzuty kierować do
odpowiednich osób.
Sołtys Jan Miszczyński puścił o obieg zrobione w Skrzynce zdjęcia. Stwierdził, Ŝe
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Strzelecki jest bardzo arogancki.
Koparka do Skrzynki jechała aŜ z Czarnej Góry, bo były jakieś koligacje rodzinne. Od 3
tygodni nie moŜe się doprosić pewnego dokumentu.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe dokument zostanie udostępniony.

Sołtys Jan Miszczyński wytknął wszelkie błędy w sztuce szacowania kładek i mostów w
Skrzynce, czyli marnotrawstwo pieniędzy. Wyliczył ile pieniędzy moŜe stracić Gmina na tych
szacunkach. Pan Roman Stępak nie jeździł i nie oglądał strat. Wykonawcy robią co im się
podoba, nie ma koordynacji zadań. Poza firmą p. Lemieszka są równieŜ inne firmy, które
chętnie i za mniejsze pieniądze wykonają wszelkie prace. Nie ma Ŝadnej kontroli
wykonawców. JeŜeli wybuduje się drogi bez rowów to odda sprawę do prokuratury. ZłoŜył
prośbę do Rady, aby wszystkie faktury od OSP były opatrzone podpisami sołtysów, bo
faktura bez podpisu nie będzie mogła zostać zrealizowana. Podane ceny są bardzo zawyŜone.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe uchwały są podejmowane zgodnie z literą
prawa.
Sołtys Sylwia Mielczarek powiedziała, Ŝeby wpłynąć na Starostę, aby wyremontował drogi
powiatowe. Starosta otrzymał promesę w wysokości 6 mln zł. Powinno pójść pismo do
Starosty w tej sprawie. Sołtys jest zaniepokojona całą sytuacją, bo moŜe okazać się Ŝe przez
kolejne 10 lat nie zostanie nic na wsi zrobione. Prośba do Radnych o zaangaŜowanie w/w
sprawie. Projekt na remonty dróg pochodzi z 2006r. więc moŜe być nieaktualny. Prośba o
zaproszenie Dyrektora ZDP na spotkanie w sprawie weryfikacji projektu. Przepusty nie zdają
egzaminu, Niemcy nie stawiali Ŝadnych przepustów. Przepust zatyka się nagle i szybko. Przy
następnej powodzi będzie ta sama sytuacja. Trzeba wydać te pieniądze rozwaŜnie.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił, aby Sołtys Sylwia Mielczarek przedstawiła
informację do Rady Miejskiej. Radni będą wspierać sołtysów w działaniach.
Sołtys Aleksandra Mossakowska stwierdziła, Ŝe kiedy we wsi brakuje prądu, nie moŜna się
porozumieć z urzędem. Wnioskowała o zakup krótkofalówek dla sołtysów.
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Strzelecki poinformował, Ŝe
terenu naszej gminy broni 106 ludzi, a 84 straŜaków brało udział w akcji ratowniczej. Wsie,
które nie posiadają OSP są w jakimś stopniu pokrzywdzone. StraŜakom przysługuje na mocy
ustawy ekwiwalent za branie udziału w akcji i szkolenie. 2/3 ilości straŜaków brało udział w
akcji powodziowej. Sołtysi nie narzekali na pracę straŜaków.
Sołtys Aleksandra Mossakowska powiedziała, Ŝe niedopuszczalnym jest aby kierownik
Zbigniew Strzelecki nie wiedział jaka będzie pogoda. Ta akcja była bardzo słabo
przygotowana.
Przewodniczący Leszek Pazdyk odpowiedział, Ŝe to nie on decyduje o wysłaniu jednostki.
W Lądku posiadamy 10-12 straŜaków. Ta powódź była inna niŜ ta w 1997. Jest mało ludzi, a
będzie ich coraz mniej.
Sołtys Jan Miszczyński dalej Ŝąda okazania dokumentu rozliczającego akcje powodziową w
wykonaniu straŜaków. Pan Strzelecki jest ikoną, którą musi odejść.
Przewodniczący Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe wszystkimi teraz miotają emocje. KaŜdemu
dzieje się krzywda. StraŜ musi „ obsłuŜyć” wszystkie wsie. Nie moŜe być tylko w jednejSkrzynce.
Sołtys Mariusz Rajski powiedział, Ŝe powódź omija Kąty Bystrzyckie, ale nie przechodźmy
na tym do porządku dziennego.

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Strzelecki zrelacjonował: o
18.40- ulewa; 19.20 - powiadomienie jednostek , był 400 zdarzeń. Jeszcze teraz straŜacy
będą wypompowywać.
Wiceprzewodniczący Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe ok. godz. 21 nic się nie działo.
JuŜ o godz. 23.00 musiał wylewać wodę z budynku. Tylko p. Roman Magierło przywoził
worki z piaskiem pod dom, to mieszkańcy pytali kto to rozładuje. PrzecieŜ on mógł siedzieć
w domu i się powodzią nie przejmować. Wiceprzewodniczący był w Wojtówce na drugi
dzień.
Sołtys Aleksandra Mossakowska powiedziała, Ŝe prowadzi dom opieki i nie jest prywatnym
domem. Nie miała tabletek do uzdatniania wody.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, ze powoli musimy zmierzać do końca
dyskusji. Dostrzega pewne niedociągnięcia systemu działania. StraŜakom trzeba
pogratulować ich zaangaŜowania. JeŜeli chodzi o rozliczenie akcji, to straŜacy sami rozpisują
godziny. I tu paradoks, w tym samym czasie 5 straŜaków naprawiało jedną motopompę,
chyba wszyscy nie dopchali by się w jednym czasie. śeby takich paradoksów uniknąć trzeba
przy okazji, zająć się równieŜ rozliczaniem straŜaków.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝeby nie odbiło się to rykoszetem.
Radny Artur Dobrzyński powiedział, Ŝe po powodzi sołtys Aleksandra Mossakowska
interweniowała, jednak nikt nie pojechał do Wojtówki.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe osobiście był w niedzielę i przywiózł
straŜaków oraz wodę. Nad monitorowaniem i łącznością trzeba popracować. SłuŜby wyciągną
wnioski.
Ad pkt. 2 . Informacja dotycząca decyzji w sprawie kamienicy przy ul. Rynek 12.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe bardzo długo trwało przygotowanie
dokumentacji. Kamienicę tą zamieszkiwało 9 rodzin, w tym osoba u której wybuchł poŜar, z
czego 5 nie ma docelowego mieszkania. Natomiast 3 rodzinom trzeba zapewnić mieszkania.
Odbudowa tej kamienicy pochłonie 1 mln 850 tys, co oznacza Ŝe 1m² kosztuje 2500 zł.
Ponadto kamienica ta jest objęta rewitalizacją i nie moŜna jej sprzedać przez 5 lat. JeŜeli Rada
wyrazi zgodę, to Burmistrz będzie zabiegał o wyłonienie dzierŜawcy. Inwestujący
dzierŜawca będzie miał prawo pierwokupu.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o wartość tej nieruchomości.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe kamienica jest pusta w środku, stropy
drewniane uległy dewastacji. Nikt tej kamienicy w tej chwili nie zamieszkuje, a koszty
odbudowy są ogromne. Dach jest nowy. Budynek ten trzeba zagospodarować. Gmina musi
dysponować pewnym zasobem mieszkań komunalnych. Musi być 100-200 mieszkań w
zasobie gminnym.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał, czy Gmina pozyskała budynek przy ul. Kłodzkiej
30?

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe Starostwo zabiega o to, Ŝeby Gmina
przejęła ten budynek. Po serii nieskutecznych przetargów, Starostwo zaproponowało Gminie
odkupienie tego budynku za cenę gruntu. Budynek ten jest jednak mocno zdewastowany, a
stropy drewniane.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak zapytała, czy są zainteresowani dzierŜawą kamienicy przy
ul. Rynek 12?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe jeszcze nie ma zainteresowania.
Radny Ireneusz Rakoczy zapytał, co w wypadku jeŜeli nie znajdzie się nabywca?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe lokalizacja kamienicy jest interesująca,
ma nadzieję, Ŝe nabywca się znajdzie. Zaproponowana cena będzie pomniejszona o
zainwestowane pieniądze przez dzierŜawcę.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał, czy Gmina wystąpiła do 23 WSzUR o odstąpienie
kortów tenisowych?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe Gmina wystąpiła do MON o korty a
takŜe o budynki przy ul. Klonowej. Dyrektor 23 WSzUR pan Zdzisław Puzio w zamian
zaproponował zwolnienie 23 WSzUR przez okres 5 lat z 50% podatku od nieruchomości.
Niestety Gmina nie moŜe zwolnić z podatku jednego podmiotu. MoŜna zwolnić grupę
podmiotów zajmujących się określoną działalnością.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe dyrektor chce coś ugrać. Poruszył sprawę
basenu krytego.
Radny Ireneusz Rakoczy zapytał o działkę przy ul. Zdrojowej?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe właścicielem tej nieruchomości jest
deweloper. Dokonał zakupu pod koniec zeszłego roku i ma 2 lata na zagospodarowanie
terenu.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod
głosowanie stanowisko Rady, czy Burmistrz ma wszcząć procedurę związaną z kamienicą
przy ul. Rynek 12 i przygotowaniem do dzierŜawy?
W wyniku głosowania przy 12 obecnych na sali, przy 11 głosach „za”, „przeciw”- 0 oraz
„ wstrzymującym się”-1 , Rada przychyliła się do opcji zaproponowanej przez Burmistrza
Kazimierza Szkudlarka.
Ad pkt 4. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił
zamknięcie obrad.
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