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

Protokół nr XXXII/V/09
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 maja 2009 r.
I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 14:15, a zakończono o godz. 17:20. 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) Ks. Biskupa Ignacego Deca- Biskupa Ordynariusza Diecezji Świdnickiej,
2) Ks. Prałata Marka Połochajło- dziekana Dekanatu Lądek Zdrój,
3) Kazimierza Szkudlarka- Osobę pełniącą funkcję Burmistrza Lądka Zdroju,
4) Małgorzatę Bednarek- Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji
5) Tomasza Bobera- Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych,
6) Annę Nawrocką- Sekretarza Miasta i Gminy w Lądku Zdroju,
7) Łucję Emeryk- Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lądeckiej,
8) radnych,
9) mieszkańców,
10) Franciszka Jędryska- redaktora tygodnika „Brama”
oraz
11) pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Leszek Pazdyk jeszcze raz powitał Ks. Biskupa Ignacego Deca i porosił Jego
Eminencję o zabranie głosu.
Ks. Biskup Ignacy Dec gorąco podziękował za zaproszenie. Ks. Biskup podkreślił, iŜ jest juŜ po
raz trzeci obecny na sesji rady miejskiej, tym razem w Lądku Zdroju. Zaznaczył, iŜ obowiązkiem
kaŜdego biskupa jest, chociaŜ raz w okresie, pięcioletnim odwiedzić kaŜdą parafię w swojej
diecezji.
Ks. Biskup podzielił się z zebranymi wspomnieniem o Janie Pawle II. TuŜ przed ogłoszeniem
nominacji ks. Deca na biskupa, będąc w grudniu 2003 r. w Rzymie z grupą przyjaciół oraz
gronem rektorów z Polski, Ks. Biskup postanowił zorganizować Ojcu Świętemu małą
uroczystość z okazji przypadającej w tamtym czasie okrągłej (50- tej) rocznicy habilitacji Ojca
Świętego. Grono rektorów przygotowało złoty laur akademicki z zamysłem wręczenia go Ojcu
Świętemu. Wizyta została zorganizowana przez Kardynała Gulbinowicza. Podczas powitania
wszystkich zebranych gości, Ojciec Święty pierwszy przywitał się z Ks. Biskupem, rozpoznając
go z pośród zebranych. Ojciec Święty uznał otrzymany laur jako wyraz normalnych stosunków
panujących pomiędzy Kościołem a władzą cywilną.
Zdaniem Ks. Biskupa waŜnym jest, aby nauka i wiara szły razem, aby współpracowały dla dobra
ludzkości. Dzisiejsza wizyta to równieŜ wyraz normalnych stosunków panujących pomiędzy
władzą świecką a duchową. Ks. Biskup podkreślił, iŜ wcześniej gościł we wszystkich szkołach w
Gminie Lądek Zdrój, a teraz jest gościem podczas sesji Rady Miejskiej. Ks. Biskup wyraził
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uznanie za otrzymane zaproszenie i moŜliwość spotkania. Podkreślił. IŜ czasy się zmieniły z
poŜytkiem dla Kościoła i dla władzy świeckiej. Ks. Biskup podkreślił, iŜ wie o tym, iŜ w Lądku
Zdroju stosunki pomiędzy władzą kościelną i świecką układają się bardzo dobrze, z czego się
bardzo cieszy. „JeŜeli jesteśmy razem, to nasza praca przynosi lepsze owoce”. Ks. Biskup
podkreślił, iŜ obie z władz słuŜ tym samym ludziom, najwaŜniejszy jest człowiek, nie powinien
być poniewierany i wszyscy muszą szanować jego godność. Za tak dobrą współpracę Ks. Biskup
podziękował władzom gminy.
Ks. Biskup zauwaŜył, iŜ we współczesnym świecie ogromną rolę odgrywają media, które
uznawane są za czwartą władzę. Bardzo istotnym jest, aby władza ustawodawcza tworzyła prawo
przyjazne ludziom, zgodne z prawem naturalnym. Prawo powinno słuŜyć dobru wspólnemu,
podkreślił, iŜ powinniśmy kierować się w Ŝyciu definicją prawa podaną przez św. Tomasza.
Ks. Biskup jeszcze raz podziękował za otrzymane zaproszenie, pobłogosławił wszystkim
zebranym. Na pamiątkę swojej wizyty Ks. Biskup przekazał na ręce Przewodniczącego Rady
Miejskiej dwie publikacje ksiąŜkowe na temat Diecezji Świdnickiej.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przyjęcie w/w protokołu. W wyniku
głosowania przy 11 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska przyjęła
protokół.
I/4. Porządek obrad.
I.

Część I.

Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie protokołu z
poprzedniej sesji).
II.

Część II.

1. Spotkanie Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ignacego Deca z władzami miasta i gminy Lądek
Zdrój.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na 2009 rok,
b) Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków
inwestycyjnych dopisanych w budŜecie na 2009 r.,
c) Udzielenia poręczenia długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w
Lądku Zdroju w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego.,
d) Zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego w
drodze inkasa,
e) Rozpatrzenie skargi,
f) WyraŜenia zgody/nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy
Lądek Zdrój środków stanowiących fundusz sołecki w roku budŜetowym 2010,
g) WyraŜenia opinii w zakresie projektowanego obszaru Natura 2000- Góry Złote, w
granicach Gminy Lądek Zdrój,
h) Ogłoszenia roku 2010 rokiem Marianny Orańskiej,
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i) Zmiany uchwały nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 marca
2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek Zdrój.
4. Prezentacja dotycząca projektu Szlaku Marianny Orańskiej jako uzasadnienie do uchwały
dotyczącej uznania roku 2010 rokiem Marianny Orańskiej.
5. Prezentacja projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Złotych na pograniczu
polsko- czeskim”.
6. Przygotowanie Gminy Lądek Zdrój do sezonu letniego w zakresie kultury, promocji i
turystyki.
7. Sprawozdanie z działalności OSP miasta i gminy Lądek Zdrój.
8. Informacja na temat: „Rewaloryzacji parków zdrojowych wraz z infrastrukturą”.
9. Monitoring dokumentów strategicznych Gminy Lądek Zdrój.
10. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe:
o Przetarg nieograniczony na termomodernizację Liceum Ogólnokształcącego: wygrała
firma –WASAMA, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przesłana do
wykonawców. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 5 czerwca 2009 r.
o Przetarg nieograniczony na termomodernizację Gimnazjum: wygrała przetarg równieŜ
firma –WASAMA, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przesłana do
wykonawców. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 5 czerwca 2009 r.
o Przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej: jesteśmy w trakcie
rozstrzygania protestu.
o Dzisiaj nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie przebudowy nawierzchni przy ul. świrki i
Wigury
o W poniedziałek Gmina Lądek Zdrój składa wniosek do RPO na zadanie pn.: „Wzrost
konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Lądek Zdrój poprzez rewitalizację
zabytkowego parku zdrojowego JPII, Zabytkowego parku 1000-lecia oraz przebudowę
ulicy Cienistej”.
o Gmina Lądek Zdój otrzymała od ŁuŜyckiego Oddziału StraŜy Granicznej samochody:
Lublin, VW T4, Mercedes 290 GD oraz motocykl Honda.
o Został pozytywnie zaopiniowany harmonogram pracy aptek, przewidujący powrót
dyŜurów nocnych na terenem Gminy Ladek Zdrój od dnia 1 lipca 2009 roku.
o Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” wypowiedziała Zarządowi Budynków
Komunalnych umowę na wynajem pomieszczeń magazynowych, w których składowane
są rzeczy mieszkańców z remontowanych mieszkań poddaszowych.
o Obyło się spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie przyspieszenia wpłaty środków
z Urzędu Wojewódzkiego dla naszej Gminy.
Ad. pkt 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na 2009 rok.
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Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię na temat projektu uchwały Przewodniczącego
Komisji BudŜetu i Finansów- Stanisława Skrobotuna. Przewodniczący komisji poinformował o
wyraŜeniu pozytywnej opinii przez Komisję BudŜetu i Finansów w sprawie przedstawionego
projektu uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony
projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”, Rada uchwaliła
uchwałę nr XXXII/263/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b) Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych
dopisanych w budŜecie na 2009 r.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał o opinię na temat projektu uchwały Przewodniczącego
Komisji BudŜetu i Finansów- Stanisława Skrobotuna. Przewodniczący komisji poinformował o
wyraŜeniu pozytywnej opinii przez Komisję BudŜetu i Finansów w sprawie przedstawionego
projektu uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony
projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach wstrzymujących
się”, Rada uchwaliła uchwałę nr XXXII/264/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c) Udzielenia poręczenia długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku
Zdroju w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ w § 3 projektu uchwały naleŜy wprowadzić
autopoprawkę, zapytał o opinię na temat projektu uchwały Przewodniczącego Komisji BudŜetu i
Finansów- Stanisława Skrobotuna. Przewodniczący komisji poinformował o wyraŜeniu
pozytywnej opinii przez Komisję BudŜetu i Finansów w sprawie przedstawionego projektu
uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony
projekt uchwały.
Radny Mateusz Kurdziel zapytał, czy pieniądze przeznaczone dla CKiR- u juŜ są i kiedy moŜe
ruszyć projekt, który ma zostać sfinansowany z tych pieniędzy ?
Dyrektor CKiR-u Małgorzata Bednarek poinformował, iŜ po zrealizowaniu projektu zgodnie z
wytycznymi, moŜemy mieć pewność, iŜ CKiR otrzyma dofinansowanie w granicach 90 %
wartości całego projektu.
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W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie
poprawkę do projektu uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła poprawkę do uchwały.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, Rada uchwaliła uchwałę nr XXXII/265/09, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d) Zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego w drodze
inkasa
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ do projektu uchwały naleŜy wprowadzić
autopoprawkę dotyczącą zmiany daty podjęcia uchwały. Przewodniczący poprosił równieŜ o
przedstawienie opinii na temat projektu uchwały Przewodniczącego Komisji BudŜetu i
Finansów- Stanisława Skrobotuna. Przewodniczący komisji poinformował o wyraŜeniu
pozytywnej opinii przez Komisję BudŜetu i Finansów w sprawie przedstawionego projektu
uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę do
projektu uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła poprawkę do uchwały.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, Rada uchwaliła uchwałę nr XXXII/266/09, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e) Rozpatrzenie skargi
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Dariusza Styczyrza.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz poinformował, iŜ Komisja Rewizyjne
po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału w sprawie oraz po wysłuchaniu stron,
uznaje skargę p. Czapskiej za bezzasadną.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ w związku ze stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej pod głosowanie zostanie poddany projekt uchwały uznający skargę za bezzasadną,
zapytał równieŜ czy radni mają pytania do przedstawionego projektu uchwały ?
Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, iŜ otrzymał pismo od p. Czapskiej, z którego
wynika, iŜ ZBK juŜ w 2008 r. miało odciąć w jej lokalu mieszkalnym energię elektryczną.
Dlaczego nastąpiło to dopiero w tym roku bez wcześniejszego poinformowania o dokładnej dacie
lokatora ?

5

Pani Czapska poinformowała, iŜ nie otrzymała, od ZBK- u Ŝadnego pisma informującego o
dacie odcięcia energii elektrycznej. W 2008 r. ZBK skierował tylko pismo, Ŝe naleŜy „przepisać”
licznik energii elektrycznej. Dopiero teraz w piątek pojawiła się „ekipa” do odcięcia energii,
gdyby nie stanowcza reakcja, przez weekend p. Czapska nie miałaby prądu.
Dyr. ZBK Tomasz Bober wyjaśnił, iŜ w lutym 2009 r. pracownicy ZBK przygotowali stosowny
protokół, w obecności p. Czapskiej, dotyczący konieczności „przepisania” licznika. Niestety nikt
z pracowników ZBK-u nie był w stanie określić dokładnej daty, kiedy pracownicy energetyki
odetną energię w lokalu p. Czapskiej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz poinformował, iŜ skarga złoŜona przez
p. Czapską nie jest podpisana. Jednak Komisja Rewizyjna zapytała p. Czapską czy jest jej
autorką i otrzymała potwierdzenie. Podkreślił jednocześnie, iŜ na protokole ZBK z lutego 2009 r.
widnieje podpis p. Czapskiej.
Radny Zbigniew Wiernusz wyraził opinię, iŜ Gmina Lądek Zdój winna udzielić wszelkiej
pomocy mieszkańcom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich mieszkań poddaszowych.
Winno się zaproponować tym ludziom mieszkania o podobnym standardzie. Zadaniem radnego
teraz szuka się „jakiś pretekstów, aby pognębić mieszkańców”.
Radny Artur Dobrzyński zapytał czy udało się „przepisać” licznik p. Czapskiej ?, czy
mieszkańcy kontenerów muszą „przepisywać” licznik tam się znajdujące na własne nazwiska ?,
jakie pociąga to za sobą koszty ? JeŜeli jakieś koszty występują, to winien je ponosić Urząd
Miasta i Gminy w Lądku Zdroju.
Dyr. ZBK Tomasz Bober wyjaśnił, iŜ niestety wszystkie liczniki muszą być „przepisane”. ZBK
jednak nie stać na finansowanie takich działań. Dyr. Bober podkreślił, iŜ podjął decyzję, aby
obniŜyć czynsz osobom mieszkającym w mieszkaniach zastępczych i w ten sposób chodź trochę
pomóc tym osobom.
Pani Czapska poinformowała, iŜ otrzymał informację od energetyki, iŜ musi pokryć koszty
„przepisania” licznika.
Radny Kazimierz Kubisiak poinformował, iŜ jego zdaniem załatwienie sprawy jest
niewłaściwe. Pani Czapaska napisała w swojej skardze, iŜ „została siłą zmuszona do przepisania
licznika”, radny zapytał czy skarŜąca podtrzymuje swoją skargę ?
Pani Czapska poinformowała, iŜ w całości podtrzymuje swoją skargę.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Styczyrz zauwaŜył, iŜ dyr. Bober nie moŜe
odpowiadać za pracę wykonywaną przez pracowników zakładu energetycznego.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają kolejne pytania do przedstawionego
projektu uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie projekt
uchwały z zapisem, iŜ skarga uznana jest za bezzasadną.
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W wyniku głosowania przy 3 głosach „za”, 4 głosach „przeciw”, 6 głosach „wstrzymujących
się”, Rada Miejska nie uchwaliła projektu uchwały. Następnie Przewodniczący poddał pod
głosowanie kolejny projekt uchwały z zapisem, iŜ skarga uznana zostaje za zasadną.
W wyniku głosowania przy 4 głosach „za”, 9 głosach „wstrzymujących się”, Rada Miejska
uchwaliła uchwałę nr XXXII/267/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał kto powinien sporządzić uzasadnienie do przyjętej
uchwały, biorąc pod uwagę fakt, iŜ Komisja Rewizyjna ma zdanie przeciwne niŜ wynika z
uchwalonej uchwały ?
Inspektor ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz oznajmił, iŜ najwłaściwszym wydaję
się, biorąc pod uwagę praktyczny aspekt, aby uzasadnienie do uchwały sporządziły osoby
głosujące za przyjęciem uchwały.
Radny Ryszard Wrona nie zgodził się z zaprezentowanym stanowiskiem, zdaniem radnego to
Przewodniczący Pazdyk powinien przygotować uzasadnienie, poniewaŜ to jemu powierza się
uchwałę w celu jej wykonania.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ wykonanie uchwały nie polega na
sporządzeniu uzasadnienia. W związku z powyŜszym Przewodniczący zobowiązał radnym
głosujących za przyjęciem uchwały do przygotowania odpowiedniego uzasadnienia w terminie 7
dni.
Radny Ryszard Wrona poprosił o podanie na piśmie podstawy prawnej, pozwalającej na
Ŝądanie od radnych przygotowania uzasadnienia do uchwały.
f) WyraŜenia zgody/nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Lądek
Zdrój środków stanowiących fundusz sołecki w roku budŜetowym 2010.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów- Stanisława Skrobotuna. Przewodniczący
komisji poinformował o wyraŜeniu pozytywnej opinii przez Komisję BudŜetu i Finansów w
sprawie przedstawionego projektu uchwały.
Radna Monika Miszczyńska zapytała czy zwiększenie funduszu sołeckiego nie spowoduje
zmniejszenia środków finansowych przeznaczanych na inwestycje na wsiach ?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, iŜ zwiększenie funduszu nie będzie miało
Ŝadnego wpływu na zmniejszenie środków przeznaczanych na inwestycje.
Radna Monika Miszczyńska zapytała na co będą przeznaczane środki z funduszu sołeckiego ?,
czy na ogniska i festyny ? , czy fundusz nie zostanie „przejedzony” ?
Skarbnik Miasta i Gminy Joanna Słoniewska poinformowała, iŜ w przypadku „przejedzenia”
funduszy w przyszłym roku nie zostanie on uchwalony.
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Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zaproponował, aby sołtysi, którzy są obecni na sali obrad
powiedzieli na co fundusz ten jest przeznaczany.
Sołtys Wojtówki Aleksandra Mossakowska poinformowała, iŜ wieś Wojtówka otrzymała w
tym roku kwotę 500 zł, zapytała na co moŜna taką kwotę przeznaczyć, jakie inwestycje
przeprowadzić ? Wieś nie prowadzi Ŝadnych zadań remontowych. Opinia, Ŝe wieś nie poradzi
sobie z wydatkowaniem większych środków finansowych jest krzywdząca.
Radna Monika Miszczyńska wyjaśniła, iŜ nie twierdzi, Ŝe wioski nie poradzą sobie z
wydatkowaniem większych środków finansowych.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, iŜ dyskusja dotyczy 80 tyś. zł w skali całej
gminy.
Radny Krzysztof Śliwowski wyraził opinię, iŜ fundusz taki naleŜy uchwalić, poniewaŜ wioski
są zaniedbane i naleŜy coś zrobić, aby zmienić ten stan rzeczy.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, iŜ Gmina Lądek Zdrój zorganizuje w
najbliŜszym czasie szkolenie z zakresu wydatkowania środków z funduszu sołeckiego dla
wszystkich sołtysów, aby środki zostały wydatkowane w sposób prawidłowy.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają kolejne pytania do przedstawionego
projektu uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie projekt.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXXII/268/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji. Trzech radnych nie było obecnych podczas
głosowania.
g) WyraŜenia opinii w zakresie projektowanego obszaru Natura 2000- Góry Złote, w

granicach Gminy Lądek Zdrój.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego- Kazimierza Kubisiaka. Przewodniczący
komisji poinformował o wyraŜeniu negatywnej opinii przez Komisję Mienia Komunalnego w
sprawie przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk otworzył dyskusję nad projektem uchwały i poprosił o
zadawanie pytań.
Radny Artur Dobrzyński zapytał, dlaczego po raz drugi Rada Miejska winna wyrazić swoją
opinię, na temat programu „Natura 200”, jeŜeli wcześniej juŜ to zrobiła ?
Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mirosława Hlebik- wyjaśniła, iŜ
rzeczywiście w roku 2004 Rada Miejska w Lądku Zdroju wyraziła juŜ zdecydowanie negatywną
opinię na temat obszarów włączonych w program „Natura 2000”, a znajdujących się na terenie
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Gminy Lądek Zdrój. Niestety w chwili obecnej koniecznym jest wyraŜenie ponownie opinii w
przedmiotowej sprawie, a to z powodu zmiany zakresu obszarów objętych programem.
Radny Ireneusz Rakoczy wyraził opinię, iŜ stanowisko Rady Miejskiej nie ma Ŝadnego
znaczenia. Nawet jeŜeli opinia rady będzie negatywna to i tak niczego to nie zmieni. Radny
zapytał równieŜ jak program „Natura 2000” wpłynie na planowaną inwestycję w Lutyni (budowę
wyciągów narciarskich) ?
Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mirosława Hlebik- wyjaśniła, iŜ teren
przeznaczony pod budowę wyciągów jest wyłączony z programu „Natura 2000”. MoŜe się
jednak okazać, iŜ program ten skomplikuje Ŝycie inwestorów.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają kolejne pytania do przedstawionego
projektu uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie projekt.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, Rada Miejska uchwaliła uchwałę nr XXXII/269/09,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h) Ogłoszenia roku 2010 rokiem Marianny Orańskiej,
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ do projektu uchwały naleŜy wprowadzić
autopoprawkę dotyczącą zmiany daty podjęcia uchwały. Przewodniczący poprosił równieŜ o
przedstawienie opinii na temat projektu uchwały Przewodniczącego Komisji RewizyjnejDariusza Styczyrza. Przewodniczący komisji poinformował o wyraŜeniu pozytywnej opinii przez
Komisję Rewizyjną w sprawie przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę do
projektu uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła poprawkę do uchwały.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, Rada uchwaliła uchwałę nr XXXII/270/09, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i) Zmiana uchwały nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 marca 2009
r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek Zdrój.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ do projektu uchwały naleŜy wprowadzić
autopoprawkę dotyczącą zmiany daty podjęcia uchwały. Przewodniczący, będąc jednocześnie
Przewodniczącym Komisji Statutowej poinformował o pozytywnej opinii wyraŜonej przez
Komisję Statutową dotyczącą przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący poprosił
równieŜ o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały Zastępcę Przewodniczącego Komisji
Uzdrowiskowej- Dariusza Styczyrza. Przewodniczący komisji poinformował o wyraŜeniu
pozytywnej opinii przez Komisję Uzdrowiskową w sprawie przedstawionego projektu uchwały.
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Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę do
projektu uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” Rada Miejska uchwaliła poprawkę do uchwały.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, Rada uchwaliła uchwałę nr XXXII/271/09, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk ogłosił 15 min. przerwę w obradach.
Ad pkt 4. Prezentacja dotycząca projektu Szlaku Marianny Orańskiej jako uzasadnienie do
uchwały dotyczącej uznania roku 2010 rokiem Marianny Orańskiej.
Prezentacja dotycząca projektu Szlaku Marianny Orańskiej- jako uzupełnienia do podjętej
uchwały w sprawie uznania roku 2010 rokiem Marianny Orańskiej.
Prezentację multimedialną wraz z komentarzem słownym przedstawiła Dyrektor CKiR
Małgorzata Bednarek. Omówiono min. Ŝycie Marianny Orańskiej, przebieg trasy w Gminie
Lądek Zdrój, historię zamku w Kamieńcu Ząbkowickim.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący przeszedł do kolejnego pkt porządku
obrad.
Ad pkt 5. Prezentacja projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Złotych na
pograniczu polsko- czeskim”.
Prezentację przeprowadziła Dyrektor CKiR Małgorzata Bednarek, projekt obejmuje 43 km tras
kuracyjnych na zboczach góry Trojak. Gmina Lądek Zdrój uzyskała juŜ wszystkie potrzebne
zgody instytucji i podmiotów prywatnych. Cały projekt nie narusza załoŜeń programu „Natura
2000”. 13 tras będzie nawiązywać do słynnych postaci, które przebywały na terenie Lądka
Zdroju bądź okolic. Będzie teŜ okazja do tego aby zorganizować imprezę okolicznościową na
zakończenie projektu.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z brakiem pytań, przewodniczący przeszedł do kolejnego pkt porządku
obrad.
Ad pkt 6. Przygotowanie Gminy Lądek Zdrój do sezonu letniego w zakresie kultury,
promocji i turystyki.
Przewodniczący Leszek Pazdyk otworzył dyskusję i poprosił o zadawanie pytań.
Radny Mateusz Kurdziel zapytał o przygotowanie Gminy Lądek Zdrój do kolejnego Przeglądu
Filmów Górskich ?
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Dyrektor CKiR Małgorzata Bednarek poinformowała, iŜ w chwili obecnej CKiR podpisało
umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie imprezy na kwotę 35 tyś zł. Prowadzone
są równieŜ rozmowy z bankami, jak równieŜ złoŜony został kolejny wniosek na dofinansowanie
do Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Zakończyły się juŜ rozmowy z prywatnymi podmiotami
na sponsorowanie przeglądu. Głównym sponsorem przeglądu będzie High Mountain, który
jednak nie moŜe zaangaŜować się w takim stopniu jak w roku ubiegłym. CKiR otrzymało juŜ
część filmów na przegląd, niektóre z nich wymagają tłumaczenia (są w oryginalnej wersji
językowej).
Radny Artur Dobrzyński zapytał dlaczego został przesunięty termin dni Lądka Zdroju, a w tym
samym czasie mają odbywać się dni Javornika ?
Dyrektor CKiR Małgorzata Bednarek wyjaśniła, iŜ CKiR spróbuje, poukładać tak wszystkie
występy, aby te dwie imprezy nie kolidowały ze sobą.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy radni mają pytania do przedstawionej informacji.
W związku z brakiem pytań, przewodniczący przeszedł do kolejnego pkt porządku obrad.
Ad pkt 7. Sprawozdanie z działalności OSP Miasta i Gminy Lądek Zdrój.

Przewodniczący Leszek Pazdyk otworzył dyskusję i poprosił o zadawanie pytań.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał w chwili obecnej nie przeprowadza się cyklicznych
kontroli instalacji i przewodów kominowych ?
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Zbigniew Strzelecki
wyjaśnił, iŜ w chwili obecnej nie ma juŜ takiego obowiązku, w tym zakresie zmieniło się prawo.
Ad pkt 8. Informacja na temat: „Rewaloryzacji parków zdrojowych wraz z
infrastrukturą”.
Brak pytań
Ad pkt 9. Monitoring dokumentów strategicznych Gminy Lądek Zdrój.
Brak pytań
Ad. pkt 10. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.

Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, iŜ na końcu ul. Wrzosowej nie jest wykoszone
pobocze, na ul. Stokrotek brakuje nawierzchni. Radny zapytał równieŜ kiedy wrócą do swoich
mieszkań mieszkańcy budynku przy ul. Rynek 13, chodzi w szczególności o p. Szlagę ?
Dyr. Bober wyjaśnił, iŜ z posiadanych przez niego informacji wynika, iŜ p. Szlaga przebywa w
Hiszpanii, kontakt z tym panem jest utrudniony. Dyr. Zapytał czy radny kontaktował się z p.
Szlagą i czy posiada pełnomocnictwo do występowania w imieniu p. Szlagi ?
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Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, Ŝe nawierzchnia podwórek na tyłach kamienic nie
jest w dalszym ciągu wykonana.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poprosił, aby radny wskazał środki budŜetowe, z których
moŜna wykonać nawierzchnię na podwórkach przy tyłach kamienic.
Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, Ŝe mur oporowy przy ul. Kościuszki jest
uszkodzony, przy zwiększonej wodzie moŜe dojść do tragedii.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, iŜ Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju prowadzi
regularną korespondencję w tej sprawie z RZGW we Wrocławiu. Niestety Gmina Lądek Zdrój
nie moŜe sfinansować remontu muru oporowego, bo nie pozwala na to obowiązujące prawo.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, kiedy zostanie wypłacona 13- ta pensja w Zarządzie
Budynków Komunalnych w Lądku Zdroju. Przypomniał, Ŝe wcześniej dyr. Bober obiecał, Ŝe 13ta zostanie wypłacona w maju.
Dyr. Tomasz Bober wyjaśnił, iŜ nigdy nie składał obietnic, iŜ w maju nastąpi wypłata 13- tej
pensji w ZBK-u. Dyr. Bober poinformował, iŜ cześć pieniędzy juŜ zgromadził, niestety są to
środki niewystarczające. MoŜe w miesiącu czerwcu uda się wypłacić zaległą 13- tkę.
Radny Zbigniew Wiernusz oświadczył, iŜ udzielona odpowiedź go nie satysfakcjonuje, w
związku z tym składa w tej sprawie pisemną interpelację na ręce Przewodniczącego Pazdyka.
Radny ponadto poinformował, iŜ nie otrzymał odpowiedzi na składane przez siebie interpelacje
z:
o 01.04.2009 r. w sprawie przejazdu z ul. Widok w stronę Kłodzka,
o 06.04.2009 r. w sprawie ronda,
o 07.04.2009 r. w sprawie zabezpieczenia przejazdu ul. Widok- ul. Wiejska.
jak równieŜ
o 11.02.2009 r.- brak odpowiedzi na pytanie nr 2.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, iŜ radny otrzymał odpowiedź na pyt. nr 2 ze strony
ZBK-u.
Przewodniczący Leszek Pazdyk wyjaśnił, iŜ w sytuacji, kiedy otrzymane odpowiedzi nie
zadawalają radnego, moŜe poprosić o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
Dyr. Tomasz Bober zadeklarował, iŜ jeŜeli odpowiedzi nie zostały udzielony w moŜliwie
najszybszym czasie takie odpowiedzi zostaną udzielone.
Radny Grzegorz Wysłobocki poinformował, iŜ w Radochowie kładka dla pieszych przy
wodospadzie jest w złym stanie technicznym.
Radny Artur Dobrzyński poinformował, iŜ przejście dla pieszych przy „Wojciechu” jest źle
oznakowane.
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Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, iŜ pobocza i wysepki na drogach wojewódzkich
są niewykoszone, co stwarza realne zagroŜenie dla ruchu drogowego. Przewodniczący poprosił o
interwencję w tej sprawie,
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, iŜ w dniu wczorajszym rozpoczęło się koszenie
tych miejsc.
Radna Monika Miszczyńska poprosiła, aby podjąć interwencję w sprawie posprzątania drogi
wojewódzkiej prowadzącej do Kłodzka. Niestety droga nie został jeszcze posprzątana po zimie.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał jaka jest procedura dotycząca udzielenia zezwolenia na
wycinkę drzew przy drogach, chodzi w szczególności o drzewa rosnące przy drodze
wojewódzkiej prowadzącej do Stójkowa ? Zdaniem przewodniczącego drzewa te mogą stanowić
realne zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia ludzkiego.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, iŜ obiecał Ŝe udzieli zgody na wycięcie tych drzew
jeŜeli tylko DSDiK we Wrocławiu zwróci się do Burmistrza Lądka Zdroju z takim wnioskiem.
Radny Stanisław Skrobotun poinformował, iŜ przy hotelu „MirJan” znajdują się suche świerki,
które pilnie naleŜy ściąć. Radny powtórnie prosi o podjęcie interwencji w sprawie brudnych
banerów. Przy hotelu „MirJan” powstaje nielegalne śmietnisko.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poprosił, aby zgłaszali się chętni radni do pracy w komisji ds.
przestrzegania porządku.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, iŜ sołtysi zgłosili prośbę aby komisja ds.
przestrzegania porządku pracowała takŜe w soboty.
Ad. pkt 11. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie sesji.

Protokółował: Sebastian Łukasiewicz

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

Informacje wytworzył;
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Sebastian Łukasiewicz
Leszek Pazdyk
25.06.2009 r.
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