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

Protokół nr XXVII/XII/08
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 31 grudnia 2008 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 Leszek Pazdyk.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na sali obrad na 15 radnych obecnych 13.
Przewodniczący powitał Burmistrza, radnych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” Rada zatwierdziła w/w
protokół.
I/4. Porządek obrad.
Przewodniczący wprowadził autopoprawkę do porządku obrad. Jako pkt 2k projekt uchwały
dot. zmiany uchwały nr XIX/129/08 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 24 kwietnia 2008
r. dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, jako pkt. 3. Rezolucja w sprawie „Natura 2000”, nastąpi
zmiana kolejności pkt. 2 f, g,h będą rozpatrywane na początku bloku uchwał, a pozostałe
zmienią kolejność. W sprawach róŜnych przedstawiona będzie sprawa szpitala lądeckiego.
Zaproszono Starostę, ale jest posiedzenie Zarządu Powiatu i Starosta nie będzie obecny.
Czekamy na odpowiedź, a jeśli jej nie będzie, to wystąpimy z protestem do Wojewody,
Marszałka i Ministra Zdrowia. Projekty, o których wcześniej mowa radni otrzymali w
materiałach na sesję.
Radny Ryszard Wrona stwierdził brak projektu uchwały dotyczącego wynagrodzenia
kierowców w OSP i ekwiwalentu dla straŜaków.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe Prezes, który jest pracownikiem merytorycznym nie przedłoŜył
takiego projektu. Nie dokonano Ŝadnych ustaleń dotyczących funkcjonowania OSP. Jeśli
radny wystąpi z wnioskiem, to Burmistrz wyciągnie konsekwencje.
Radny Ryszard Wrona powiedział, Ŝe Burmistrz jest przełoŜonym i powinien wpłynąć na
pracownika. Burmistrz się zobowiązał i powinien egzekwować. Radny zapytał dlaczego to on
ma występować z wnioskiem.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zwracając się do Wysokiej Rady i Radnych poinformował:
- odbyło się Walne Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego w ramach, którego
przyjęto zmianę struktury organizacyjnej, częściowo zlikwidowano etaty dzięki temu składka
członkowska z 14 gr na mieszkańca zmniejszy się do 7 gr na mieszkańca. Na początku
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przyszłego roku odbędzie się Walne Zgromadzenie, które zajmie się zaplanowaniem
działalności na rok przyszły,
- wg informacji Starosty do 31 marca mają funkcjonować: rtg, laboratorium, w rzeczywistości
trwa pakowanie sprzętu. Starosta zobowiązał się, Ŝe v-ce Starosta omówi i wyjaśni sytuację z
Dyr. Niedzielskim. Ma być przekazana informacja faksem. Zarząd Powiatu przychylił się do
wniosku aptekarzy o zwolnienie z dyŜurów nocnych.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak powiedziała, Ŝe sama przychodnia nie załatwi sprawy, waŜna
jest pomoc wieczorowa.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wg pisma, które przygotowano z upowaŜnienia
Starosty wynika, Ŝe 23 WSzU-Rehabilitacyjny, będzie zabezpieczał pomoc wieczorową,
nocną i świąteczną, co bardzo mija się z prawdą, gdyŜ 23 WSzU-Rehab. nie posiada
podpisanej umowy z NFZ w tym zakresie. Jeśli do końca sesji nie będzie odpowiedzi, to
zostanie napisany list do Prezydenta.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak dodała, Ŝe naleŜy równieŜ wystąpić do Prokuratury
informując o braku zabezpiecznia medycznego.
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości i oddanie w uŜytkowanie wieczyste części
terenu oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (lokal nr 18),
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała trzy projekty uchwał.
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie
zaopiniowała te projekty.
Burmistrz przekazał, Ŝe na ul. Gwieździstej 3 na na 25 mieszkań sprzedano 21, na ul.
Ogrodowej 1 na 16 lokali sprzedano 15, a na ul. Ogrodowej 5 na 15 sprzedano 11.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe powinny być podane nazwiska lokatorów, którzy
kupują lokale.
Insp. Sebastian Łukasiewicz poinformował, Ŝe lokale będą sprzedane na rzecz najemców, w
uchwale nie podaje się nazwisk.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXVII/186/08, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości i oddanie w uŜytkowanie wieczyste części
terenu oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (lokal nr 8),
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXVII/187/08, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości lokalnej wraz ze sprzedaŜą na
współwłasność terenu oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (lokal nr 7),
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

2

W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXVII/188/08, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ zmiany uchwały nr IX/62/08 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25.09.2008 r. w
sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Lądek Zdrój na lata 2008-2013,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja negatywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Kazimierz Kubisiak stwierdził, Ŝe stwierdzono uchybienia i niedomówienia,
udzielono wyjaśnień.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przypomniał, Ŝe na dzisiejszej sesji Rada podejmie
uchwałę w sprawie zmian w budŜecie na 2008 r. i uchwalenia budŜetu na 2009 r. i stąd te
zmiany. Zmiany WPI dotyczą przyszłego roku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 6 głosach „za”, 3 „przeciwnych” i 5 „wstrzymujących” Rada
podjęła uchwałę nr XXVII/189/08, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2008,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała o zmianach.
Radny Artur Dobrzyński zapytał o dział 756 – zwiększenie dochodów, jakie to opłaty
lokalne, opłaty uzdrowiskowe, opłaty od środków transportowych. Czy tego nie szacowano
do budŜetu.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe 120 tys. zł. zwiększenia od Spółdzielni Mieszkaniowej w
Bystrzycy Kłodzkiej. Spółdzielnia wpłaciła pieniądze, bo przegrała w Sądzie sprawę za
zajęcie pasa drogowego. Opłata uzdrowiskowa – planowano 557.811 zł.
Burmistrz dodał, Ŝe więcej gestorów uczciwie rozliczyło się z opłaty uzdrowiskowej.
Radny Artur Dobrzyński zapytał o czynności cywilno-prawne.
Skarbnik wyjaśniła, Ŝe to jest to co Urząd Skarbowy przekazuje Gminie.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał czy „agroturystykę” Gmina kontroluje, czy właściciele
sami zgłaszają.
Skarbnik odpowiedziała, Ŝe bazuje się na uczciwości. Jak powstają nowe gospodarstwa
agroturystyczne, to dostają od Gminy umowy zlecenia na pobór opłaty.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 9 glosach „za” i 5 „wstrzymujących” Rada podjęła uchwałę nr
XXVII/190/08, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Burmistrz zwrócił się z prośbą, , aby radni zechcieli wypełnić ankietę dotyczącą
funkcjonowania i przyszłej restrukturyzacji ZBK.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy w obradach.
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f/ uchwalenia budŜetu miasta i gminy na 2009 rok,
Przewodniczący Rady odczytał dwie uchwały RIO dotyczące projektu budŜetu na rok 2009.
Obie uchwały są pozytywne.
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe nie wpłynęły Ŝadne wnioski
dotyczące projektu budŜetu. Po burzliwej dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
budŜetu na rok 2009.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, Ŝe budŜet zawsze będzie budził emocje, bo
potrzeby są większe od moŜliwości. Dyskusja wczoraj dotyczyła m.in. tego, Ŝe radni nie
uczestniczyli w tworzeniu projektu. Zapis w ustawie o finansach publicznych mówi, Ŝe
przygotowanie projektu budŜetu naleŜy do Burmistrza. Radni otrzymali projekt budŜetu około
40 dni wcześniej. JeŜeli były zastrzeŜenia lub wnioski, to trzeba je było złoŜyć do
Przewodniczącego KBiF. Zgodnie z harmonogramem pracy Rady na rok 2008 projekt
budŜetu ujęto na miesiąc grudzień. Był czas na przeanalizowanie, wyjaśnienia i wnioski do
projektu budŜetu na 2009 rok. Kwota na inwestycje jest zaplanowana duŜa jak na moŜliwości
finansowe naszej Gminy. W trakcie realizacji są remonty obiektów oświatowych. Wszyscy
wiemy w jakim stanie są obiekty oświatowe. Takie stanowisko Rada przyjęła w kwietniu br.
Zadania będą zakończone w 2010 roku. Remontowane są wszystkie szkoły. Powinniśmy
zadbać o warunki nauki dzieci. Budowa nowej niecki na kompostowni, obecna będzie za
chwilę zapełniona. Rozpoczęto rewitalizację parku w okolicy Wojciecha. Jest to inwestycja
w naszą przyszłość. Będziemy chcieli inwestować w modernizację części Parku im. Jana
Pawła II, złoŜono wnioski do MSWiA i na remonty dróg.
Insp. Sebastian Łukasiewicz przekazał, Ŝe kilka razy w roku mamy zgłoszenia wypadków na
naszych drogach. Występują roszczenia finansowe, zwiększa się stawka ubezpieczenia.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe bardzo zniszczona jest droga w stronę Złotego
Łanu, a tam często przebywają niepełnosprawni.
Burmistrz powiedział, Ŝe za zagroŜenia odpowiada Gmina. Ubezpieczenie jest do pewnej
wysokości. Roszczenia po wypadkach są coraz wyŜsze. Droga będzie zrobiona w 80% z
dofinansowania MSWiA po powodzi. Druga droga, to droga na Lutynię. Ze względu na
spadek terenu musi być droga zrobiona, musi być dogodny dojazd. Trzecie zadanie, to krótki
odcinek w Skrzynce. Kolejne duŜe zadanie, to dokończenie remontu mieszkań poddaszowych
i remonty mieszkań z zasobów komunalnych. Wysokości czynszów nie dają moŜliwości
przeprowadzania remontów. Niestety jest duŜo budynków zabytkowych, co wiąŜe się z
dyspozycjami konserwatora zabytków. Kolejne zadanie, to ul. Kościuszki, dobija się
właściciel Mir-Jana, który nie jest podłączony do sieci kanalizacyjnej. Kolejne zadanie, to
oświetlenie wsi (Skrzynka, Radochów, Konradów) i Gimnazjum. W tym roku robimy
projekty, a później stopniowo oświetlenie tych terenów. Pozostałe zadania, to zadania
remontowe innych dróg. Jeśli chodzi o inwestycje, to wprowadzamy do budŜetu tyle na ile
wystarczy środków. Remonty dróg i oświata, to bardzo waŜne zadania. Rada zadecyduje czy
przyjmie ten projekt budŜetu. Burmistrz apeluje do świadomości radnych o rozsądną decyzję.
Radni są współodpowiedzialni za Gminę.
Radny Dariusz Styczyrz powiedział, Ŝe otrzymał informację od Skarbnika dotyczącą
stworzenia czwartego etatu w StraŜy Miejskiej.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie wycofuje się i będzie czwarty etat.
Przewodnicząc Rady zapytał co będzie jeśli projekt budŜetu nie zostanie przyjęty.
Skarbnik odpowiedziała, Ŝe Ŝaden bank nie zgłosił się do przetargu na kredyt
termomodernizacyjny i wszystkie wydatki idą z Gminy. Jeśli nie będzie uchwalony budŜet, to
nie będzie moŜna ponownie ogłosić przetargu. Procedury są długotrwałe. KaŜdy miesiąc
zwłoki stanowi zagroŜenie.
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Burmistrz dodał, Ŝe nie ma problemu Ŝeby wziąć zwykły kredyt, ale wtedy nie będzie premii
termomodernizacyjnej. W tej chwili jest to 25%. MoŜna tą kwotę przeznaczyć na inny cel.
Proces przydzielania takiego kredytu jest karkołomny.
Radny Artur Dobrzyński powiedział, Ŝe radni znów są stawiani pod ścianą.
Skarbnik wyjaśniła, Ŝe moŜna pracować na prowizorium, ale nie moŜna nawet wszcząć
procedury przetargowej. Teraz nie moŜna rozpocząć Ŝadnej procedury kredytowej jeśli nie
będzie uchwalony budŜet.
Nacz. Wydziału Jadwiga Kuryluk-Kądziela przekazała, Ŝe wcześniejsze uchwalenie
budŜetu pozwoli na uruchomienie procedur dotyczących remontów, które moŜna realizować
tylko z kredytów i pozyskanych środków.
Burmistrz przypomniał, Ŝe ustawa o finansach publicznych mówi, iŜ budŜet j.s.t. musi być
uchwalony do 31.12, w wyjątkowych sytuacjach do 31.03. Plan pracy Rady Miejskiej
wyraźnie określa kiedy ma być uchwalony budŜet.
Radny Ryszard Wrona poinformował, Ŝe wystąpił z pismem dotyczącym informacji nt.
spływania podatków, ale nie otrzymał jasnej odpowiedzi. Jak pracować nad budŜetem.
Składał wniosek o remont szkoły w Trzebieszowicach, nie uwzględniono wniosku
dotyczącego oczyszczania wsi. Usuwanie skutków powodzi, są to teŜ drogi wiejskie. MoŜna
to zrobić ze środków pozyskanych z MSWiA.
Skarbnik wyjaśniła, Ŝe radny złoŜył wniosek o przetworzenie informacji. Do takiego
wniosku trzeba przedłoŜyć uzasadnienie dotyczące potrzeby społecznej czyli ogółu, a tego
radny nie zrobił.
Burmistrz powiedział, Ŝe podział środków na wsie wynika z tego, Ŝe sołtysi zbierali się,
ustalili harmonogram uwzględniając 20% z budŜetu Gminy. Potrzeb jeśli chodzi o drogi jest
duŜo więcej, ale naleŜy wybrać te najbardziej potrzebne w strategii całej Gminy. Remonty
cząstkowe są teŜ realizowane.
Skarbnik odczytała pisemny wniosek radnego Ryszarda Wrony i odpowiedź jaką otrzymał.
Radny Artur Dobrzyński stwierdził, Ŝe Rada nie wybrała priorytetów.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe chętnie przekazałby radnym ten obowiązek, ale ustawodawca i
Rada tym obowiązkiem obarczyli osobę pełniącą funkcję Burmistrza. Radni mają moŜliwość
złoŜenia wniosków. Praca nad projektem budŜetu nie jest taka prosta. Do końca września
spływają wnioski, a później trwa przeliczanie, skreślanie itp.
Skarbnik podała poprawki do projektu budŜetu, które nie wpływają na kształt budŜetu, są to
zmiany tylko w klasyfikacji, w rozdziałach: 75402 na 75404, 85195 na 85149, 750023 na
75018, 75495 § 2320 na 75421 § 2710.
Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o imienne głosowanie nad projektem budŜetu.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada przyjęła w/w
wniosek.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawki podane przez Skarbnika.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła poprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia
budŜetu na 2009 r. Radni głosowali wg listy obecności.
1. Mirosław Babiak – za
8. Ireneusz Rakoczy – za
2. Artur Dobrzyński – przeciw
9. Stanisław Skrobotun - za
3. Kazimierz Kubisiak – za
10. Dariusz Styczyrz - za
4. Czesław Korobij – za
11. Krzysztof Śliwowski - za
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5. Mateusz Kurdziel – za
12. Zbigniew Wiernusz - przeciw
6. Eleni Mawrudi-Nowak – za
13. Ryszard Wrona - przeciw
7. Leszek Pazdyk - za
14. Grzegorz Wysłobocki – za
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 3 „przeciwnych Rada podjęła uchwałę nr
XXVII/191/08, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ zmiany uchwały nr XLI/430/05 z dnia 27 października 2005 r. w spr. określenia
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku
szkolnego,
Salę obrad opuścili radni: Kazimierz Kubisiak, Artur Dobrzyński – 12 osób.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXVII/192/08, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XXV/176/08 z dnia 30
października 2008 r. w spr. przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lądku
Zdroju zadań związanych z postępowaniem wobec dłuŜników alimentacyjnych,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 glosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXVII/193/08, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i/ uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę
nr XXVII/194/08, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
j/ uchwalenia planu pracy i harmonogramu obrad Rady Miejskiej na rok 2009,
Przewodniczący Rady poinformował o autopoprawkach do planu pracy Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzone poprawki.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 12 glosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXVII/195/08, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
k/ zmiany uchwały nr XIX/129/08 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 24
kwietnia 2008 r. dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
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Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 glosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXVII/196/08, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Rezolucja w sprawie programu „Natura 2000”.
Przewodniczący Rady odczytał projekt rezolucji.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela poinformowała, Ŝe program „Natura 2000”
bardzo utrudnia wszelkie prace. Musi być jakaś równowaga. Ponad połowa Gminy
wejdzie w ten projekt dlatego naleŜy zaprotestować. Tereny przeznaczone do
zainwestowania zostały objęte programem.
Salę obrad opuścił radny Zbigniew Wiernusz – 11 osób.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt rezolucji.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” (jednogłośnie) Rada zatwierdziła treść w/w
rezolucji.
Ad. pkt. 4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady odczytał podziękowanie za przekazanie środków finansowych
oraz prośbę Dyrektora CKiR o wsparcie finansowe na zakup materiałów na warsztaty
plastyczne dla dzieci.
Ad. pkt. 5. Zamkniecie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie sesji.

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

Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Maria Staszyńska
Leszek Pazdyk
29.02.2009 r.
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