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

Protokół nr XL/I/10
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 28 stycznia 2010 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 14.45. 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 11.
Przewodniczący powitał Burmistrza Lądka Zdroju, radnych, Dyr. ZBK. Przewodniczącego
Związku Emerytów i Rencistów oraz pracowników UMiG.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada zatwierdziła w/w
protokół.
I/4. Przewodniczący Rady poinformował o wprowadzeniu autopoprawki do porządku obrad.
Jako pakt. „2l” projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Komisja
zaopiniowała projekt uchwały.
Porządek obrad w brzmieniu:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu z
poprzedniej sesji).
II.
Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2010,
b/ wyraŜenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu,
c/ ustanowienia Medalu Honorowego św. Jerzego, za zasługi dla Miasta i Gminy
Lądek Zdrój,
d/ przyjęcia Regulaminu nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego, za zasługi dla
Miasta i Gminy Lądek Zdrój,
e/ nadania nazwy arboretum w Lądku Zdroju,
f/ zaopiniowania Koncepcji programowo-przestrzennej ochrony przeciwpowodziowej
Kotliny Kłodzkiej – etap I: Wały przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej
w Km 0+000-35=012,
g/ uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Rak szyjki
macicy-przeciwdziałanie poprzez szczepienie o działania edukacyjne poprzez
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budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród
mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój,
h/ obniŜenia realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół, przedszkola i ich
zastępców,
i/ zmiany uchwały nr XL/424/05 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
prowadzących zajęcia o róŜnym pensum godzin w Gminie Lądek-Zdrój,
j/ zmiany uchwały nr XXXI/245/04 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 30 grudnia
2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród w Gminie Lądek-Zdrój,
k/ zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy LądekZdrój,
l/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w Lądku Zdroju za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2009 r
4. Informacja z wykorzystania budŜetu za okres 01.01.-31.01.2009 r.
5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
6. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady
Przekazał:
- RZGW – będą prace remontowe na rzece Biała Lądecka oraz jej dopływach: Orliczce,
Pląsawie i Wądole. Wystąpiliśmy o uzupełnienie zakresu pracami na potoku Skrzyczana.
- Euro 2010 – jesteśmy na liście zadań do realizacji przyjętej Rozporządzeniem Ministra
Sportu; pod koniec marca wizyta przedstawiciela spółki Euro – dokumentacja; w kwietniu
nabór na środki z Totalizatora.
- Uzgodniliśmy z Gminą Stronie oraz projektantem zakres II części opracowania ws.
Kompostowni.
- Odnowa – duŜa zmiana przed naborem: dofinansowanie max 200 tys. euro, jeden
wniosek z jednej gminy.
- Rozliczenie zadań z MSWiA dotacja 2009 – pozytywna weryfikacja w Urzędzie
Wojewódzkim.
- Wniosek na oświetlenie uliczne w Konradowie – został wskazany jako wniosek do
realizacji.
- Konradów – wodociąg – na razie problem zaŜegnany, zaangaŜowanie finansowe Gminy
w grudniu: ok. 1500 zł. Decyzja: albo sołectwo powołuje spółkę której rada przekaŜe
wodociąg albo wodociąg przejmuje ZBK.
- Ruszają przetargi na Park JPII – największa inwestycja w tym roku.
- Walczymy: drogi, kominy, rury wodociągowe.
- Pracujemy z Gminą Jawornik nad uruchomieniem tras do narciarstwa biegowego.
- Ferie – oferta dla dzieci i młodzieŜy.
Na salę obrad doszli radni: Eleni Mawrudi-Nowak, Artur Dobrzyński – 13 osób.
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Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na 2010 r.,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 1 „wstrzymującym” Rada
podjęła uchwałę nr Xl/315/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ wyraŜenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu,
Przewodniczący K. St. Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe komisja nie wyraziła zgody na
zmianę warunków pracy i płacy.
Radny Mirosław Babiak zapytał, czy zmieniło się coś od ostatniego spotkania.
Dyr. ZBK Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe nic się nie zmieniło.
Radny Zbigniew Wiernusz odczytał opinię lekarską i poinformował, Ŝe na prośbę lekarza
dostarczono zakres obowiązków. Lekarz zgodził się, Ŝe radny moŜe wykonywać
wszystkie czynności, które wykonywał i wykonuje.
Dyr. Tomasz Bober stwierdził, Ŝe jest w niezręcznej sytuacji w razie jakiejkolwiek
kontroli.
Przewodniczący Rady zapytał, co na to prawnik.
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz odpowiedział, Ŝe nie zna orzeczeń
lekarskich i w związku z tym nie wypowie się w tej sprawie.
Radny Artur Dobrzyński poinformował, Ŝe radny Zbigniew Wiernusz miał dostarczyć
bardziej sprecyzowaną opinię.
Radny Zbigniew Wiernusz wystąpił z pytaniem, skoro jest dobrym pracownikiem na
oczyszczalni, to dlaczego dyrektor chce go przenieść do segregacji śmieci.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe propozycja zmiany związana jest z orzeczeniem
lekarskim.
Radny Stanisław Skrobotun stwierdził, Ŝe naleŜy odczytać to orzeczenie, Ŝeby wszyscy
radni się zapoznali.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk wystąpił z wnioskiem o oddalenie projektu
uchwały na następną sesję, do otrzymania kolejnego zaświadczenia lekarskiego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za” i 5 „wstrzymujących” Rada przyjęła w/w
wniosek.
W głosowaniu nie brał udziału zainteresowany radny Zbigniew Wiernusz.
c/ ustanowienia Medalu Honorowego św. Jerzego za zasługi dla Miasta i Gminy
Lądek Zdrój,
Przewodniczący K.St. Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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Radny Ireneusz Rakoczy zapytał czy kaŜdy medal musi mieć kolejny numer, bo to są
dodatkowe nakłady.
Insp. Sebastian Łukasiewicz wyjaśnił, Ŝe występował w tej sprawie do Komisji
Heraldycznej. Opinia jest jednoznaczna, komisja nakazuje, aby kaŜdy medal miał swój
numer.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę
nr XL/316/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ przyjęcia Regulaminu nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego, za zasługi dla
Miasta i Gminy Lądek Zdrój,
Przewodniczący K.St. Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku glosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XL/317/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ nadania nazwy arboretum w Lądku Zdroju,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja jednogłośnie
negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący KMK odczytał opinię z
posiedzenia komisji. (opinia do wglądu).
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, Ŝe nadanie imienia załoŜycielowi arboretum
nie musi być drogą uchwały. Pomysł nadania im. Marianny Orańskiej związany jest z
obchodami dwusetnej rocznicy urodzin M. Orańskiej. Zwiększyłby się odsetek
zwiedzających, byłaby większa promocja tego miejsca.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe turyści zwiedzają arboretum bez względu na
nazwę.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak powiedziała, Ŝe trzeba to zrobić.
Radny Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe osobiście znał załoŜyciela arboretum,
który w plecaku przywoził róŜne sadzonki, a Marianna Orańska ma juŜ swoje miejsca.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak zaproponowała, aby imieniem załoŜyciela nazwać jakąś
alejkę.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela przekazała, Ŝe oficjalnie nie ma nadanego
imienia.
Radny Grzegorz Wysłobocki stwierdził, Ŝe nie naleŜy przypisywać M. Orańskiej, tego
czego nie zrobiła.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 1 głosie „za”, 10 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących” Rada
nie podjęła uchwały.
Dyr. CKiR Małgorzata Bednarek powiedziała, Ŝe radni otrzymali materiały w tym
temacie. Wypromowanie arboretum nadając im. M.Orańskiej byłoby większe.
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Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe na godz. 12.00 są zaproszone osoby, które
zaprezentują pokaz medialny do projektu uchwały, w związku z czym zmieniona jest
kolejność projektów uchwał, ppk. 2f zostanie przegłosowany po prezentacji.
g/ uchwalenie gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Rak szyjki
macicy – przeciwdziałanie poprzez szczepienie o działania edukacyjne poprzez
budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych
wśród mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodnicząca K.Uzdr.,Zd.iT. Eleni Mawrudi Nowak poinformowała, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał jaki jest koszt tych szczepionek.
Insp. Iwona Busz-Dugiel odpowiedziała, Ŝe jest to kwota 50 tys. zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XL/318/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ obniŜenia realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół, przedszkola i ich
zastępców,
Przewodniczący K. Ed. K.i Sp. Ireneusz Rakoczy poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał jak było dotychczas.
Kier. Ref. Oświaty Maria Matła odpowiedziała, Ŝe zmiana dotyczy tylko dyrektora LO.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XL/319/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i/ zmiany uchwały nr XL/424/05 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 września
2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycieli prowadzących zajęcia o róŜnym pensum godzin w Gminie Lądek-Zdrój,
Przewodniczący Komisji merytorycznej Ireneusz Rakoczy poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę
nr XL/320/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
j/ zmiany uchwały nr XXXI/345/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30
grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Lądek-Zdrój,
Przewodniczący Komisji Ireneusz Rakoczy poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku glosowania przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę
nr XL/321/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
k/ zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój,
Sekretarz Anna Chilicka zasugerowała wprowadzenie poprawki: w § 1 dopisać nr
zmienianej uchwały.
Radny Kazimierz Kubisiak zapytał dlaczego najniŜszy dodatek jest dla wychowawców
w gimnazjum, § 1 ust. 1.
Kier. Maria Matła wyjaśniła, Ŝe najtrudniej jest być wychowawcą w gimnazjum, bo tam
jest najwięcej problemów.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały wraz z sugerowaną
poprawką.
W wyniku głosowania przy 12 glosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę
nr XL/322/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Radny Mateusz Kurdziel zapytał jak wyglądają zajęcia z chemii w LO.
Kier. Maria Matła odpowiedziała, Ŝe Kuratorium przeprowadziło kontrolę i Pani
Dyrektor odrobiła.
Radny Mateusz Kurdziel poprosił o informację dotyczącą zajęć z chemii.
l/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
Przewodnicząca Komisji Eleni Mawrudi-Nowak poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Monika Miszczyńska zwróciła się o poprawienie błędów literowych na stronie 7.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada podjęła uchwałę
nr XL/323/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 3. Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w Lądku Zdroju za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesję Komendanta StraŜy Miejskiej.
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Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe na ul. Rataja kilka lat stoi samochód, chyba
nie jest ubezpieczony i ma nieaktualny numer rejestracyjny. Czy nie moŜna ustalić
właściciela.
Komendant Krzysztof Szecel odpowiedział, Ŝe właściciel jest nieuchwytny. Jest
poszukiwany przez StraŜ Miejską i Policję.
Radny Krzysztof Śliwowski zapytał w jakich godzinach wykonywane są sprawy
papierkowe, a w jakich patrole.
Komendant StraŜy odpowiedział, Ŝe w godzinach 8.00 do 9.00 załatwiane są papiery, a
później patrole.
Radny Krzysztof Śliwowski poinformował, Ŝe mieszkańcy zgłaszają brak pieszych
patroli.
Komendant Krzysztof Szecel stwierdził, Ŝe patrole są, ale skład osobowy nie pozwala na
to, aby było ich więcej. Stara się o zwiększenie etatów w StraŜy Miejskiej.
Radny Krzysztof Śliwowski zapytał gdzie są rowery, które przydzielono StraŜy Miejskiej
i czy były patrole rowerowe.
Komendant wyjaśnił, Ŝe kaŜdy ma rower w swoim domu. MoŜna się przejechać, ale tam
gdzie są interwencje w bójkach itp., to rowery nie zdają egzaminu.
Radny Mirosław Babiak powiedział, Ŝe nie zgadza się, Ŝe patroli jest za mało. Dzisiaj
rano juŜ był patrol i brał udział w odśnieŜaniu Gminy.
Radny Kazimierz Kubisiak stwierdził, Ŝe StraŜ uzyskała dodatkowe uprawnienia, jak to
wygląda w praktyce. Czy Lądek jest monitorowany i czy jest do tego dostęp.
Komendant Krzysztof Szecel odpowiedział, Ŝe są dwie kamery obrotowe i dwie stałe. Na
dzisiaj monitorowany jest Rynek. StraŜom Miejskim doszło trochę kompetencji, ale
zawsze ręce blokowane są przez zakaz przeszukiwania. Tylko w szczególnych
przypadkach moŜna przeprowadzić kontrolę osobistą.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał jak wygląda monitoring przy fontannie w zdroju.
Komendant StraŜy poinformował, Ŝe kamera wpięta jest w Uzdrowisko. Trzeba by
dołoŜyć rejestrator, bo na razie tylko drogą internetową przekazuje się do straŜy obraz.
Radny Kazimierz Kubisiak zwrócił się z pytaniem, czy w Lądku i gminie podczas
mrozów są osoby bezdomne pozostawione bez opieki.
Komendant Krzysztof Szecel odpowiedział, Ŝe nie ma osób pozbawionych opieki, nikt
nie śpi w altankach, czy kanałach.
Radny Artur Dobrzyński zapytał, czy za kamery w części zdrojowej w kosztach będzie
partycypować tylko gmina, czy teŜ uzdrowisko i bank.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, Ŝe w tym roku od nowa będzie
rozbudowywany monitoring w rynku. Gmina będzie miała dofinansowanie w 50% z UE.
Oprócz tych kamer będzie 5 nowych: Dom Zdrojowy, CKiR, skrzyŜowanie ul.
Kościuszki, Gimnazjum i SP-1 z podglądem na boisko. Będzie to system radiowy. System
będzie wysoko wydajny i będzie mógł być rozbudowywany. Firmy się nie dokładały. Jest
tylko zgoda na zamontowanie kamer. Były próby sprzedania monitoringu Policji, ale ta
nie wyraziła zgody, bo nie ma prawnej moŜliwości. W lutym będzie ogłoszony przetarg.
Radny Mateusz Kurdziel stwierdził, Ŝe wszyscy wiedzą, Ŝe przy muszli koncertowej
zbiera się młodzieŜ i pije alkohol. W rynku mimo kamer mieszkańcy parkują samochody.
Komendant StraŜy odpowiedział, Ŝe jest duŜo inwalidów, dostawców. Musiałby być w
rynku patrol stały.
Ad. pkt.4. Informacja z wykorzystania budŜetu za okres 01.01.-31.01.2009 r.
(GKRPA)
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. pkt. 5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Stanisław Skrobotun przypomniał, Ŝe w zatwierdzonym budŜecie są 4 mln. zł. na
rewaloryzację parku im. J.P II, gmina poniesie koszty, a co na to Uzdrowisko.
Co z „Domem Zdrojowym”, który jest w opłakanym stanie, w takim stanie jest teŜ dawny
„Klub Kuracjusza”. Jaka rola UMiG w stosunku do Uzdrowiska.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe proponował Prezesowi Uzdrowiska
Ŝeby się włączył do projektu modernizacji parku, niestety z propozycji Uzdrowisko nie
skorzystało, bo zabiega o wydzierŜawienie w zamian za remont.
Radny Dariusz Styczyrz przekazał, Ŝe Prezes Uzdrowiska ma swoje inwestycje, które
musi przepracować do końca. Sytuacja finansowa nie pozwala na remont „Domu
Zdrojowego” i „Muszli Koncertowej”. Sytuacja jest bardzo zła, wiele osob straci pracę i
tu trzeba by coś zrobić.
Radny Stanisław Skrobotun stwierdził, Ŝe mieszkańcy mówią, iŜ Burmistrz i Rada nic
nie robi w tym kierunku, nikt nie mówi, Ŝe to powinien wykonać Prezes.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak powiedziała, Ŝe Uzdrowisko musi samo wszystko
wypracować własnymi rękami.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe sprawa remontu „Domu Zdrojowego” i „Muszli
Koncertowej” ciągnie się od lat, wciąŜ są jakieś przeszkody.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe w lutym zaplanowany jest temat słuŜby zdrowia,
będą zaproszeni przedstawiciele i będzie moŜna zadawać pytania.
Radny Mirosław Babiak zwrócił się z prośbą, o krótką informację nt. działalności nowo
powołanej komisji mieszkaniowej, w skład której weszli równieŜ. Radni.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe komisja spotkała się raz w sprawie najmu lokalu
mieszkaniowego. Komisja zasugerowała komu lokal przydzielić.
Radny Ireneusz Rakoczy dodał, Ŝe nie wybrano przewodniczącego komisji, bo nie było
quorum. Miała być wizja lokalna, ale nie było osoby, u której miała być wizja.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe jest lista oczekujących na
mieszkania, ale to stara lista, po jej wyczerpaniu będzie stworzona nowa lista.
Radny Ireneusz Rakoczy podkreślił, Ŝe komisja tylko opiniuje wnioski.
Burmistrz przekazał, Ŝe zaakceptowano dwie listy ; mieszkań socjalnych i komunalnych.
Osoby z listy otrzymują mieszkania wtedy, kiedy one są.
Przewodniczący Rady zapytał, co w sytuacji jeśli proponuje się mieszkanie, ale osoba
odmawia.
Insp. Stefania Fil odpowiedziała, Ŝe jeśli osoba nie przyjmie drugiej propozycji, to moŜna
ją skreślić z listy. Jeśli nie chcą przyjąć propozycji, to jest to ich wybór.
Przewodniczący Rady zapytał jaka jest moŜliwość zamiany mieszkania, czy osoby
zainteresowane mogą składać wnioski w urzędzie.
Insp. Stefania Fil potwierdziła, Ŝe wnioski są przyjmowane, ale nie jest to priorytet.
Większy nacisk kładziony jest na wzajemne zamiany, ale pod warunkiem, Ŝe nie ma
zadłuŜeń, mieszkania nie są zniszczone. Zamiany z urzędu najgorzej się realizują.
Radny Stanisław Skrobotun zwrócił się z pytaniem czy jest wykaz mieszkań socjalnych
i gdzie one są itp.
Insp. Stefania Fil przypomniała, Ŝe na podstawie zapisów uchwały są 23 budynki
docelowo jako socjalne. Sporadycznie zdarzają się sytuacje, Ŝe gdzie indziej ktoś jest
zasiedlony.
Radny Stanisław Skrobotun zapytał czy budynek ul. Kościuszki 72 jest budynkiem
socjalnym.
Insp. Stefania Fil potwierdziła, Ŝe jest to budynek socjalny od 2005 r. odkąd obowiązuje
uchwała.
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Radny Stanisław Skrobotun zapytał czy na anonim moŜna wejść do mieszkania
socjalnego z Policją.
Dyr. ZBK Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe było zgłoszenie, a nie anonim.
Burmistrz dodał, Ŝe w tym budynku są konflikty mieszkańców.
Radny Ireneusz Rakoczy wystąpił z pytaniem na jakim etapie jest zadanie pn. „Orlik
2012”.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przekazał, Ŝe jest końcowy projekt, przetarg będzie
ogłoszony w kwietniu, z końcem sierpnia planowane zakończenie budowy.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy wystąpiono do zarządcy w sprawie odśnieŜania
w okolicy ronda, pomiędzy barierkami, a murkiem.
Burmistrz Lądka Zdroju wyjaśnił, Ŝe w związku z duŜymi opadami śniegu ustalono
priorytety i kolejność odśnieŜania. Ten odcinek moŜna odśnieŜać tylko ręcznie. Urząd
wystąpił do Dolnośląskiego Zarządu Dróg. OdśnieŜanie dróg powiatowych i
wojewódzkich, to wiąŜ problem. Gmina monituje i przypomina. Zarządca w taki, a nie
inny sposób wykonuje swoje obowiązki, nie najlepiej.
Radny Zbigniew Wiernusz poruszył sprawę dojścia do planu Lądka Zdroju przy
stadionie oraz kamienicy Rynek 12.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe Gmina czeka na zgodę na dzierŜawę
kamienicy ze strony ZPOR-u, są wykonywane analizy, oraz na zgodę Urzędu
Wojewódzkiego.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał co z nieczynną studnią za 190 tys. zł.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe Gmina czeka na zrobienie pomiarów geodezyjnych.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy coś zrobiono w sprawie chodnika na ul. Widok
od mostu do ul. Wiosennej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe nie wystosowano pisma, ale będzie to
zrobione.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do omówienia kolejnego projektu uchwały.
f/ zaopiniowania Koncepcji programowo-przestrzennej ochrony
przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej – etap I: wały przeciwpowodziowe
i regulacja rzeki Białej Lądeckiej w Km 0+000-35+012,
Przewodniczący Rady powitał gości przybyłych z Wrocławia, Świdnicy i Kłodzka.
Przewodniczący Leszek Pazdyk przypomniał, Ŝe radni otrzymali materiał na płytach CD.
Przewodniczący zwrócił się o przedstawienie i omówienie koncepcji medialnej.
Przestawiciel WARR Pan Kostecki wprowadził do prezentacji medialnej, a Pan Putowski
omówił przedstawioną koncepcję.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe Rada jest zobligowana do zaopiniowania tej
koncepcji i zwrócił się z pytaniem jak zapatruje się na koncepcję zarządca.
Pan Wołowiec odpowiedział, Ŝe na tym etapie ocena jest pozytywna.
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
opiniuje projekt uchwały.
Pan Kostecki poinformował, Ŝe RZGW formalnie uzgodnił koncepcję. Analiza
ekonomiczna była wykonana w 2008 r. dla całej Kotliny Kłodzkiej. W trakcie
opracowywania studium wykonalności Rada teŜ przedstawiła swoją opinię. NaleŜy
podkreślić, Ŝe most Św. Jana zostanie, będzie sztolnia pod ulicą.
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Radny Kazimierz Kubisiak zapytał, co z mostem na ul. Paderewskiego.
Pan Kostecki odpowiedział, Ŝe będzie dobudowane dodatkowe przęsło.
Radny Artur Dobrzyński powiedział, Ŝe wszystko będzie się wiązało z wysiedleniem.
Pan Kostecki przekazał, Ŝe w samym Lądku Zdroju nikt nie będzie wysiedlony.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela zapytała czy jest harmonogram realizacji małej
retencji. Czy obie zarządzające jednostki przewidują większe środki na bieŜące remonty,
udraŜnianie Białej Lądeckiej. Są zatwierdzone strefy bezpośredniego zagroŜenia. Gmina
jest na etapie przygotowania nowego studium zagospodarowania. Czy w momencie
wystąpienia do RZGW właściciele nieruchomości mogą liczyć na pozytywne załatwienie
jeśli będą chcieli sami coś zrobić.
Pani Foszcz-Pączek odpowiedziała, Ŝe wszyscy mają nadzieję, Ŝe studium wykonalności
do realizacji w 2011 r. Tworzą się koncepcje, aby ludzie dostali słuszne pieniądze za
wywłaszczenie. Składane są wnioski o pozyskanie środków, ale plan jest zawsze bardzo
okrojony.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela zapytała, co z realizacją małej retencji.
Pani Foszcz-Pączek stwierdziła, Ŝe nie umie odpowiedzieć.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela przekazała, Ŝe przy Barbarze nie uwzględniono
poszerzenia przepustowości.
Pan Wołowiec odpowiedział, Ŝe tylko to co w planie. W planie jest teŜ usuwanie skutków
powodzi: udroŜnienia ,zabezpieczenia wyrw itp.
Pani Foszcz-Pączek dodała, Ŝe powstanie nowe opracowanie i to będzie odpowiedź.
KaŜdy przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany.
Pan Kostecki poinformował, Ŝe ten projekt nie obejmował sterf zagroŜenia, to w gestii
RZGW. MoŜna by uszczegółowić strefy, bo to na korzyść gminy. W 2008 r. ukazała się
nowa dyrektywa UE dotycząca stref zagroŜenia powodziowego, dlatego lepiej to zrobić
teraz.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak zapytała, czy ci, którzy mieszkają w tej strefie mają
świadomość, czy są informowani.
Pan Wołowiec odpowiedział, Ŝe tak.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, kto jest odpowiedzialny za mury oporowe w Lądku
Zdroju.
Pani Chudzińska odpowiedziała, Ŝe Regionalny Zarząd.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku glosowania przy 8 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 2 „wstrzymujących” Rada
podjęła uchwałę nr XL/324/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady podziękował gościom za udział w sesji i ogłosił 10 minutową
przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do kontynuacji pkt. 5 – sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady oddał głos przybyłym na sesję współwłaścicielom firmy INVEST
SPORT.
Pan Sitarz poinformował, Ŝe problem jest następujący: Parę lat temu Rada pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt. Kupili teren, kupili teŜ ruinę w Radochowie i w 80%
wykonali remont. Na stoku zaplanowano teŜ mały pensjonat z restauracją. Na własny
koszt wykonano część drogi. Pojawił się problem poniewaŜ wycięto to z planu
zagospodarowania.
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Burmistrz stwierdził, Ŝe zna problem, bo rozmawiał z trzecim ze wspólników.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela przypomniała, Ŝe zatwierdzona koncepcja nie
dotyczyła zmian, które wprowadzono. Cały obszar Gór Złotych wszedł w program Natura
2000. W poniedziałek będą prowadzone dalsze rozmowy z udziałem nadleśniczego.
Kontrowersyjna ze względu na środowisko moŜe być zbyt duŜa ilość zabudowy. Jest
sugestia, aby ograniczyć teren pod wyciąg, a strukturę parkingów, pensjonatów i
restauracji usytuować wzdłuŜ drogi. Najbardziej dyskusyjny jest teren zalesiony. JeŜeli
tereny nie inwestycyjne przekaŜe się w inwestycyjne, to musi być zrobiony bilans.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wystąpił z propozycją, aby w poniedziałek wspólnie
się spotkać tzn. zainteresowani radni, projektant, nadleśniczy i przedstawiciele spółki.
Radny Kazimierz Kubisiak zapytał na jakim etapie jest studium.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe do połowy lutego firma przedłoŜy
koncepcję, która następnie będzie przedłoŜona Radzie. Cała wiosna na opinie i
uzgodnienia. Na lipiec planowane wyłoŜenie, a w październiku Rada zatwierdzi.
Burmistrz dodał, Ŝe do czerwca wszystkie uzgodnienia, chyba Ŝe coś wypadnie.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe wspólne spotkanie odbędzie się
w poniedziałek o godz. 11.00.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał co z parkingiem i stawem.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe Ŝadne istotne zmiany nie zaszły. Staw
jest własnością Gminy.
Przewodniczący Rady dodał, Ŝe staw będzie wydzierŜawiony StraŜy PoŜarnej.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe w ewidencji gruntów jest wpis, Ŝe teren parkingu jest własnością
Gminy. Teraz pytanie czy roszczenie Gminy jest zasadne. Rozstrzygnięcie zamknie
sprawę parkingu.
Radny Artur Dobrzyński stwierdził, Ŝe projekt uchwały, który wniósł w XII/09 powinien
wejść na sesję i zwrócił się z prośbą, aby w III/10 był taki projekt przedłoŜony na sesji.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe będzie uchwała o polityce mieszkaniowej Gminy, a uchwała
o sprzedaŜy musi się do niej odnosić.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał na jakim etapie są prace oświetleniowe w
Radochowie.
Burmistrz stwierdził, Ŝe w ubiegłym roku wykonawca powinien wykonać 15% robót.
W IV-V nastąpi dalsza realizacja zadania.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał dlaczego taka, a nie inna lokalizacja.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie potrafi wyjaśnić.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał jaki jest koszt wykonania kładki w Radochowie.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przypomniał, Ŝe w ubiegłym roku była mowa o
iluminacji Ratusza. Burmistrz przedstawił radnym dwie koncepcje. Poinformował teŜ, Ŝe
są oferty na dzierŜawę Stawów Biskupich, dobrze, aby KMK teŜ się zapoznała.
Radny Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe w lutym przedstawi sprawozdanie z
działalności Komisji Rewizyjnej.
Burmistrz poinformował, Ŝe koszt kładki w Radochowie, to 216.649,48 zł, z tego 130
tys. zł z MSWiA.
Ad. pkt. 6. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady 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
25.02.2010 r.
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