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 25 czerwca 2009 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12.00. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG w Lądku Zdroju.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej - Leszek Pazdyk.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na Sali obrad na 15 radnych obecnych 13.
Przewodniczący powitał Burmistrza Lądka Zdroju, Dyr. ZBK, Dyr. CKiR, redaktora
tygodnika „Brama” Franciszka Jędryska, radnych i pracowników UMiG.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z
poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła w/w
protokół.
I/4. Porządek obrad.
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/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na 2009 rok,
b/ zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wojtówka 2009-2015”,
c/ wyraŜenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu,
d/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Lądek Zdrój,
e/ ustalenia zasad i opłat umieszczania róŜnych form reklam, szyldów, tablic
informacyjnych oraz kierunkowskazów na nieruchomościach, obiektach stanowiących
własność Gminy Lądek Zdrój.
3. Informacja dotycząca wydanych decyzji oraz zgłoszonych roszczeń w sprawie
renty planistycznej.
4. Zawiadomienie Burmistrza Lądka Zdroju o przystąpieniu do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek Zdrój
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
5. Prośba Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej o uwzględnienie w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym zadania o nazwie „Odtworzenie historycznego szlaku
handlowego tzw. Drogi Solnej z częściową odbudową zamku Karpień i zamku
Rychleby.
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6. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
W związku z nieobecnością Burmistrza na sesji radni otrzymali sprawozdanie w
wersji papierowej.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na 2009 rok,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe mimo wyjaśnień
Burmistrza złoŜonych na posiedzeniu komisji dotyczących 50 tys. zł. na iluminację
Ratusza komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Radny Artur Dobrzyński
wnioskował, aby wykreślić z projektu zapis dotyczący iluminacji świetlnej.
Radny Mirosław Babiak stwierdził, Ŝe na dzień dzisiejszy, to duŜa kwota na takie
zadanie. Te środki moŜna przeznaczyć na inny cel np. dokumentację oświetleniową na
oś. Słonecznym, malowanie sali 26, zakup kręgów w Trzebieszowicach.
Radny Zbigniew Wiernusz odczytał wniosek dotyczący przygotowania dokumentacji
oświetleniowej na oś. Słonecznym.(Wniosek do wglądu w biurze RM).
Doszli radni: Eleni Mawrudi-Nowak i Artur Dobrzyński – obecnych 15 radnych.
Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała, Ŝe radni mogą wnosić zmiany, ale musi
je zaaprobować Burmistrz. Na wniosek, który odczytał radny Zbigniew Wiernusz, a
dotyczący zmian w budŜecie jest zgoda Burmistrza.
Radny Mirosław Babiak stwierdził, Ŝe w okresie urlopowym naleŜy wymalować salę
26 i zakupić nowy gobelin.
Skarbnik Joanna Słoniewska wyjaśniła, Ŝe Burmistrz jest uchwałodawcą. Proponuje
przedłoŜenie projektu uchwały na kolejną sesję po wcześniejszym zaakceptowaniu
przez Burmistrza.
Przewodniczący Rady zapytał gdzie zostaną umieszczone 42 tys. zł. w tej uchwale.
Skarbnik odpowiedziała, Ŝe będzie zapis w iluminacji świetlnej.
Radny Mateusz Kurdziel powiedział, Ŝe dziwi go, Ŝe radni mówią o wydawaniu
pieniędzy na ten cel, bo nasza gmina jest gminą uzdrowiskową.
Radny Mirosław Babiak wyjaśnił, Ŝe chodzi o to, Ŝe w tej chwili nie stać gminy na
taką iluminację. Gmina nie jest w tej chwili przygotowana.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak stwierdziła, Ŝe turyści i kuracjusze w nocy nie chodzą,
tylko mieszkańcy Rynku będą to oglądać.
Radny Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe nie Ŝal na iluminację noworoczną, a Ŝal
na oświetlenie Ratusza. Oś. Słoneczne – na plan 8 tys. zł., a gdzie reszta na wykonanie
oświetlenia.
Radny Artur Dobrzyński podkreślił, Ŝe po godz. 22.00 kuracjusze są w budynkach.
Nie ma co w Rynku pokazywać, oświetlić te odrapane budynki?. Polanica zaczęła od
napraw dróg itp., a na końcu zajęła się oświetleniem. 20 tys. zł. to nie tylko iluminacja
świąteczna, bo są to wszystkie ozdoby i oświetlenie świąteczne. W tym okresie w
mieście jest duŜo gości komercyjnych. Środki, które zostaną powinny być rezerwą
celową, bo inaczej Burmistrz wprowadzi w Ŝycie plan oświetlenia Ratusza. Za 42 tys.
zł. moŜna zrobić inne rzeczy np. naprawić chodniki czy drogi.
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Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe rezerwy nie tworzy się w ciągu roku.
Burmistrz nie zakładał oświetlenia w Rynku, tylko ciekawych części
architektonicznych w Ratuszu. Mówienie, Ŝe brak ludzi w Rynku, to kółko zamknięte.
Brak kawiarni, bo brak ludzi i odwrotnie. PrzyjeŜdŜa duŜo ludzi komercyjnych i chcą
zobaczyć to co ciekawe.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe na posiedzeniu komisji zarzucano
Burmistrzowi brak konsultacji z radnymi i brak pokazu multimedialnego.
Radny Ryszard Wrona stwierdził, Ŝe kaŜdy ma swoje racje. Coś co jest ładne samo
się eksponuje. Drugi rok odkłada się remont SP-Trzebieszowice. Dwa lata temu złoŜył
wniosek o zakup ładowarki do piasku.
Skarbnik Joanna Słoniewska powiedziała, Ŝe ten pomysł stąd, Ŝe będą „Dni Wody” –
przyjeŜdŜa firma, która przedstawiłaby ten projekt. Oświetlenie mogłoby działać juŜ w
sierpniu.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe te dni są juŜ w piątek i zapytał jaka pewność,
Ŝe jeśli Rada zatwierdzi, to Burmistrz będzie się liczył ze zdaniem Rady.
Radny Artur Dobrzyński stwierdził, Ŝe Burmistrz jednoosobowo podejmuje decyzje,
a to nie jest sprawa priorytetowa. Jeśli chodzi o te 42 tys. zł., to się zbilansuje.
Skarbnik przypomniała, Ŝe jest to projekt uchwały przedłoŜony przez Burmistrza i
cięŜko powiedzieć czy Burmistrz wyrazi zgodę na zmiany inne niŜ te, które uzgodnił
radny Wiernusz.
Radny Artur Dobrzyński zapytał, gdzie jest zapisane w planach budŜetowych, Ŝe
będzie iluminacja.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe jest strategia zatwierdzona przez
Radę i jest tam ujęta iluminacja, jest strategia dotycząca zadań rozwoju naszej gminy.
Są to pewne zamysły i działania Ŝeby osiągnąć konkretny cel. Uchwalając budŜet
naleŜy zwracać uwagę na strategię.
Radny Artur Dobrzyński zapytał ile w tym roku wypadło zadań zapisanych w
budŜecie, a ile zadań wykonano.
Skarbnik odpowiedziała, Ŝe na KBiF mówiła, Ŝe trzeba juŜ przeznaczyć te środki,
Burmistrz liczył się ze zdaniem radnych.
Radny Artur Dobrzyński stwierdził, Ŝe KBiF nie wyraziła zgody na realizację tego
zadania. W tej chwili nie moŜna podjąć Ŝadnej innej decyzji, bo nie ma Burmistrza.
Mieszkańcy mówią, Ŝe radni podejmują decyzję nie dla mieszkańców.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe naleŜy podjąć uchwałę, bo są inne waŜne zmiany.
Rada chce podjąć decyzję.
Skarbnik Joanna Słoniewska zaproponowała, Ŝe zadzwoni do Burmistrza, bo nic
innego nie moŜe zrobić.
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun stwierdził, Ŝe najpierw musi być
uchwała, a później wydatki. Zaproponował zarezerwowanie 8 tys. zł., o które wystąpił
radny Zbigniew Wiernusz i uzyskał aprobatę Burmistrza. Jeśli Burmistrz nie dotrzyma
słowa i wydatkuje te środki, to w przyszłym roku Rada nie udzieli absolutorium.
Radny Czesław Korobij powiedział, Ŝe skoro to takie waŜne, to Burmistrz mógł
poprosić o przełoŜenie sesji.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała, Ŝe w rozmowie
telefonicznej Burmistrz nie wyraził zgody na dzielenie tych środków. Obiecał, Ŝe nie
wydatkuje tych środków bez akceptacji Rady.
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Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe po wniesieniu poprawki przez radnego
Wiernusza naleŜy projekt uchwały przegłosować.
Skarbnik Joanna Sloniewska poinformowała, Ŝe naleŜy uwzględnić równieŜ
poprawki przekazane na posiedzeniu komisji, a dotyczące załącznika nr 1 i 2.
Zwiększenie w 2010 r. poz. 7, dział 900, rozdź. 90004 § 6050, zaplanowana
inwestycja pn. wzrost konkurencyjności uzdrowiska Lądek Zdrój (park) planowane
dofinansowanie w 70% przez UE. Kwota 40.927 zł. przeprowadzenie audytu zgodnie
z wymogami UE.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę radnego Wiernusza i
poprawkę Skarbnika Joanny Słoniewskiej.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 1 „wstrzymującym”
Rada przyjęła w/w poprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 11 glosach „za”, 1 „przeciwnym” i 3 „wstrzymujących”
Rada podjęła uchwałę nr XXXIII/272/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wojtówka 2009-2015”,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Sołtys Wojtówki Aleksandra Mossakowska przekazała, Ŝe w Wojtówce jest coraz
więcej turystów. Dwie działki przekazał Urząd, na jednej wybudowano wiatę,
odbywają się tam imprezy, jest to, planowane jest utworzenie punktu informacyjnego).
Druga działka, to działka zabagniona. Prowadzono rozmowy z mieszkańcami i na tej
podstawie przygotowano plan odnowy. Pojawił się waŜny element – brak zaplecza ppoŜ. PrzyjeŜdŜa wielu cudzoziemców i oni równieŜ przedstawiają nowe pomysły
dotyczące zbiornika wodnego. Jest chęć zrobienia czegoś realnego, są ludzie, którzy
chcą coś zrobić w czynie społecznym.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 glosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXIII/273/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ wyraŜenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu,
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe projekt uchwały omówiony był na
posiedzeniu dwóch komisji. Brak jest opinii, o którą wystąpił dyr. ZBK.
Radny Artur Dobrzyński wystąpił z wnioskiem o oddalenie projektu uchwały do
momentu otrzymania opinii, o którą wystąpił dyr. ZBK.
Na posiedzeniu K.St. padło pytanie, czy radny w chwili obecnej pracuje. Radny
pracuje więc zostało naruszone prawo, bo miał pracować zgodnie z oświadczeniem
lekarskim w takich samych warunkach.
Dyr. ZBK Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe nie naruszono prawa, bo radny Wiernusz
pracuje z drugim pracownikiem poniewaŜ nie moŜe pracować samodzielnie.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący oddalenia projektu
uchwały do momentu otrzymania w/w opinii.
W wyniku głosowania przy 12 glosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła w/w
wniosek. Głosowanie bez radnego Zbigniewa Wiernusza.
d/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Lądek Zdrój,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe wcześniej podjęta uchwała została uchylona
przez nadzór. W projekcie nie ma regulaminu utrzymywania porządku, w innych
gminach taka uchwała przeszła.
Radny Mirosław Babiak zapytał o zapis w § 10, jakie to są osoby przysposobione.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe są to osoby adoptowane, osoby
starsze, które muszą mieć opiekę. Musi to być prawnie usankcjonowane.
Radny Kazimierz Kubisiak wyjaśnił, Ŝe ta uchwała spowoduje, Ŝe na wniosek
Burmistrza będzie wyłoniona społeczna komisja.
Radny Artur Dobrzyński poinformował o nieprawidłowościach funkcjonowania
takiej komisji.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela stwierdziła, Ŝe o takich faktach naleŜy natychmiast
informować. Komisja nie podejmowała Ŝadnych działań dotyczących przyznawania
lokali, bo w tej chwili wolne mieszkania są zasiedlone przez mieszkańców z kamienic
w Rynku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwalę nr
XXXIII/274/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ ustalenia zasad i opłat umieszczania róŜnych form reklam, szyldów, tablic
informacyjnych oraz kierunkowskazów na nieruchomościach stanowiących
własność Gminy Lądek Zdrój,
Przewodniczący Rady poinformował o konieczności wprowadzenia autopoprawki :
1) po § 5 dodaje się § 6, który otrzymuje brzmienie:
„Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XXIII/273/04 z dnia 24
czerwca 2004 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach Gminy
Lądek Zdrój i pobierania opłat z tego tytułu”
2) § 6 zmienia się na § 7
3) § 7 zmienia się na § 8.
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Artur Dobrzyński zapytał co z reklamami na szybach wewnętrznych sklepów.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe mówi się o reklamach na elewacji
montowanych na stałe.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki do projektu
uchwały.
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W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w
poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXIII/275/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Informacja dotycząca wydanych decyzji oraz zgłoszonych roszczeń w
sprawie renty planistycznej.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 4. Zawiadomienie Burmistrza Lądka Zdroju o przystąpieniu do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek
Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 5. Prośba Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej o uwzględnienie w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania o nazwie „Odtworzenie
historycznego szlaku handlowego tzw. Drogi Solnej z częściową odbudową zamku
Karpień i zamku Rychleby”.
Przewodniczący Leszek Pazdyk powitał P. Łucję Emeryk
Prezes Łucja Emeryk poinformowała, Ŝe odbyły się dwie narady. Radni otrzymali
materiały. Jednym z celów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej jest projekt
odremontowania tzw. Drogi Solnej. Projekt ten jest zgodny z celami Stowarzyszenia.
Restauracja tej drogi pomoŜe trochę gospodarczo, droga będzie traktem jezdnym.
Zwiększy się atrakcyjność gminy na trasie Lądek Zdrój – Jawornik. W Jaworniku jest
dobra tawerna, w Lądku Zdroju moŜe znajdzie się inwestor, który pod filarami
otworzy dobrą tawernę, bo teŜ mamy dobre piwo. Domy pod filarami mieszczą się na
dawnej śupie Solnej. Poza programami europejskimi są sponsorzy, którzy wejdą w
taki program dla autoreklamy. Pod koniec maja byli archeolodzy, którzy mają
zezwolenie wykonania robót na Zamku Karpień. Towarzystwo postanowiło zmienić
Status na organizację poŜytku publicznego. Najtrudniejszy warunek do spełnienia, to
frekwencja. Będą składane dokumenty do KRS-u. Jest obietnica gazety „Sudety” o
comiesięcznej mediacji. Jest teŜ aspekt reklamy dla Lądka Zdroju. Trakt solny wiódł
od Wieliczki. Jest plan powieszenia tabliczek na kolejnych stacjach tej drogi.
Przewodniczący Rady podziękował za zajęcie się tym tematem.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela przypomniała, Ŝe Gmina przystąpiła do studium,
muszą być ustalenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej z Nadleśnictwem.
Pani Łucja Emeryk wyjaśniła, Ŝe jest ustawa europejska mówiąca o ochronie
zabytków śląskich.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe przyszedł fax od Starosty dotyczący
ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu kłodzkiego.
Kier. Zbigniew Strzelecki dodał, Ŝe na rzece jest stan alarmowy i zaprosił prezesów
Osp i Dyr. ZBK na krótką naradę.
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W nawiązaniu do wcześniejszego tematu radny Stanisław Skrobotun przekazał, Ŝe
ruiny zamku leŜą na terenie leśnictwa, którym radny zarządza. Podpisano dokument,
który całą odpowiedzialność z lasów przenosi na Gminę, bo Urząd ma umowę
uŜyczenia gruntów.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela powiedziała, Ŝe to właściciel powinien wystąpić o
zmianę gruntów.
Pani Łucja Emeryk poinformowała, Ŝe Burmistrz powiedział, iŜ w Urzędzie nie ma
dokumentów, bo zaginęły.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe Towarzystwo jest koordynatorem całego
zadania i podziękował Pani. Łucji Emeryk za udział w sesji.
Ad. pkt. 6. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Mirosław Babiak przekazał, Ŝe przypadkiem dowiedział się, Ŝe jutro jest
konferencja kolejowa.
Dyr. CKiR Małgorzata Bednarek odpowiedziała, Ŝe nie jest organizatorem tylko
Burmistrz.
Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, Ŝe chciałby nagrać tę konferencję.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe trzeba to uzgodnić z Burmistrzem.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe nie otrzymał odpowiedzi na niektóre
interpelacje, a niektóre odpowiedzi nie są satysfakcjonujące np. zabezpieczenia muru
ul. Wiejska, studnia na Karpowie i inne.
Dalsze obrady poprowadził V-ce Przewodniczący Rady w związku z koniecznością
opuszczenia sali obrad przez Przewodniczącego Rady.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak zapytała o pustostany w Lądku Zdroju.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe kilka kamienic stanowi
zagroŜenie, sprawy są skierowane przez nadzór budowlany do Prokuratury.
Radny Artur Dobrzyński stwierdził, Ŝe radni po raz kolejny nie zostali
poinformowani o konferencji dot. kolejnictwa. To jest niedopuszczalne, Ŝe Burmistrz
nie poinformował radnych.
V-ce Przewodniczący Rady odczytał treść zaproszenia na V Lądecką Konferencję
Kolejową.
Skarbnik Joanna Słoniewska w imieniu Burmistrza poinformowała, Ŝe jest
propozycja, aby radnym zakupić laptopy. Radni powinni przemyśleć i zastanowić się
nad propozycją.
Radny Mateusz Kurdziel stwierdził, Ŝe pomysł jest trafny i zapytał czy przewidziane
jest równieŜ szkolenie w tym zakresie.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe będzie szkolenie.
Radny Grzegorz Wysłobocki poinformował, Ŝe zwracał się o dofinansowanie
pomnika w Radochowie i otrzymał takie dofinansowanie. Ofiarodawcy to: Rada
Miejska, Burmistrz, Skarbnik i Sołtys. Wszystkim sponsorom dziękuje.
Ad. pkt. 7. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad V-ce Przewodniczący ogłosił
zamknięcie sesji.

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

Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Maria Staszyńska
Leszek Pazdyk
03.09.2009 r.
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