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

Protokół nr XLI/II/10
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 25 lutego 2010 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 13.45. 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 15.
Przewodniczący powitał Burmistrza Lądka Zdroju, Przewodniczącego Związku
Emerytów i Rencistów, Dyrektora ZBK, pracowników UMiG i radnych.
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 5 „wstrzymujących” Rada zatwierdziła
w/w protokół.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe na godz. 10.30 zaproszono przedstawicieli
słuŜby zdrowia, a na godz. 12.00 przedstawicieli biura projektowego.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak zwrócił się z prośbą o uwzględnienie
w punkcie „sprawy róŜne” tematu dotyczącego wodociągu w Konradowie.
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 2010 r.,
b/ przyznania stypendiów,
c/ wyraŜenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu,
d/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skrzynka 2010-2020”,
e/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Zbigniewowi Strzeleckiemu,
f/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Pani Krystynie Kopytko,
g/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Waldemarowi Nakraszewiczowi,
h/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Lechosławawi Siarkiewiczowi,
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i/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Bolesławowi Bombie.
3. Informacja dotycząca utrzymania systemu zarządzania jakością w UMiG
w Lądku Zdroju.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego w roku 2009.
5. Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej za 2009 r.
6. Przedstawienie załoŜeń projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek Zdrój – na etapie kierowania
projektu studium do właściwych organów i instytucji celem uzyskania uzgodnień
i opinii.
7. Funkcjonowanie słuŜby zdrowia na terenie Gminy.
8. Informacja o funkcjonowaniu Stałej Komisji Uzdrowiskowej i współpracy z
Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska.
9. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz Lądka Zdroju zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady
poinformował, Ŝe:
- wręczono promesy z MSWiA na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, nasza gmina
otrzymała 1.700 tys. zł. na remont ul. Wiejskiej i Spacerowej oraz drogi gminnej w
Radochowie,
- poniesiono duŜe koszty akcji zima w miesiącu I/10. w ub. r. w I/09 wydano na drogi
gminne 16 tys. zł., a w I/10 53 tys. zł. W mieście dodatkowo ok. 80 tys. zł na
odśnieŜanie dachów i ulic,
- trwają przygotowania do doŜynek powiatowych, które w tym roku odbędą się w Lądku
Zdroju, zaangaŜowani są sołtysi,
- gmina złoŜyła dwa małe wnioski na projekty do funduszu „Kłodzka Wstęga Sudetów”:
wspólny folder promocyjny wsi i budowy wiat rekreacyjnych w Trzebieszowicach.
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 12 głosach „za”, 2 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym”
Rada podjęła uchwałę nr XLI/325/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ przyznania stypendiów,
Przewodniczący Komisji Ed.K. i Sp. Ireneusz Rakoczy poinformował, Ŝe komisja
wnioskuje o przyznanie stypendiów n/w uczniom:
naukowe: Honorata Wacławek, Adrianna Kubisiak, Mateusz Kaczmarczyk, sportowe:
Natalia Michorczyk, Ada Jończyk, Adrian Tomczak, Aleksandra Paratowska, Adrian
Dugiel, Katarzyna Węgrzyn, Anna Węgrzyn, w kwocie po 46,94 zł miesięcznie.
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Radna Eleni Mawrudi-Nowak zapytała, czy był wniosek o stypendium artystyczne.
Radny Ireneusz Rakoczy odpowiedział, Ŝe nie było takiego wniosku.
Radny Artur Dobrzyński zapytał ile było wniosków.
Przewodniczący Komisji odpowiedział, Ŝe było 10 wniosków. Komisja pozytywnie
zaopiniowała wszystkie złoŜone wnioski.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 glosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLI/326/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ 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 radnemu Zbigniewowi Wiernuszowi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy głosach „za” – 0, „przeciwnych” – 7 i „wstrzymujących” –
7 Rada nie podjęła uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę warunków pracy
i płacy radnemu.
Głosowanie bez udziału zainteresowanego radnego Zbigniewa Wiernusza.
d/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skrzynka 2010-2010”,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie), Rada podjęła uchwałę
nr XLI/327/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Zbigniewowi Strzeleckiemu,
Przewodniczący K.St. Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe zgodnie z Regulaminem
pierwszą grupę typuje Burmistrz. Wnioski znajdują się w biurze Rady. Komisja
wszystkie kandydatury zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę
nr XLI/328/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Pani Krystynie Kopytko,
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę
nr XLI/329/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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g/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Waldemarowi
Nakraszewiczowi,
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku glosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę
nr XLI/330, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Lechosławowi
Siarkiewiczowi,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku glosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę
nr XLI/331/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Bolesławowi Bombie,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę
nr XLI/332/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 3. Informacja dotycząca utrzymania systemu zarządzania jakością
w UMiG w Lądku Zdroju.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 4. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego w
roku 2009.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.
Ad. pkt. 8. Informacja o funkcjonowaniu Stałej Komisji Uzdrowiskowej
i współpracy z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 9. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
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Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak odczytał projekt Rezolucji w sprawie
zobowiązania Rady Sołeckiej wsi Konradów do utworzenia przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
Sołtys wsi Konradów Krzysztof Śliwowski stwierdził, Ŝe wcześniej czy później musi
do tego dojść. Do końca marca 2010 r. prawnik przedstawi informację jak ma to
wyglądać od strony prawnej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek dodał, Ŝe do końca roku albo powstanie podmiot,
albo zadanie to przejmie ZBK.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Rezolucji.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła w/w
Rezolucję.
Radny Mirosław Babiak stwierdził brak witaczy i oznakowań dotyczących miast
partnerskich.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe przedstawi informację na kolejnej sesji.
Radny Mirosław Babiak przypomniał, Ŝe do tej pory nic nie zrobiono w sprawie kabla
w strumyku na oś. Słonecznym.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela poinformowała, Ŝe sprawę zgłoszono do
energetyki.
Przewodniczący Leszek Pazdyk przekazał, Ŝe we wtorek odbyło się spotkanie
organizacyjne „Dnia Patrona św. Jerzego”. Medale Honorowe będą wręczane 24.04.br.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, co z pracownikami kompostowni po utworzeniu
spółki.
Dyr. ZBK Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe dopiero jest przygotowywany Statut Spółki.
Nie będzie połączenia ze Stroniem Śląskim. Będzie to na bazie kompostowni w Lądku
Zdroju. Nie ma jeszcze koncepcji i projektu.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, co z restrukturyzacją ZBK.
Dyr. ZBK stwierdził, Ŝe nie ma jeszcze decyzji końcowej.
Burmistrz Lądka Zdroju poinformował, Ŝe proces restrukturyzacji się rozpoczął.
W ubiegłym roku Rada podjęła uchwałę dotyczącą sprzedaŜy mieszkań z bonifikatą.
Będzie kwestia odłączenia wodociągów. Powołany zespół pracuje. Nie moŜna się
spieszyć. Załatwić trzeba gospodarkę śmieciową, a później resztę.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe pod wiaduktem dalej jest przekopany rów.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe będzie to zrobione wiosną.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, kto konserwuje oświetlenie na terenie Lądka
Zdroju. Radny rano po pracy objechał miasto i stwierdza brak lub częściowy brak
oświetlenia na ul. Jadwigi, Cichej, Kościuszki, Brzozowej i Granicznej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe jest podpisana umowa z firmą na
konserwację oświetlenia na okres trzech lat. Pracownikiem w Urzędzie bezpośrednio
odpowiedzialnym za oświetlenie jest Pan Gworys i jemu naleŜy zgłaszać te sprawy.
Problem z wyłączaniem się punktów oświetleniowych wynika z tego, Ŝe okablowanie
zostało stare, a reszta jest wymieniona.
Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, Ŝe cała Polska śmieje się z tablicy na
naszym targowisku, trzeba coś z tym zrobić.
Radny Mirosław Babiak poruszył temat braku oznakowań budynków w gminie.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk dodał, Ŝe jest problem przede wszystkim na
terenach wiejskich.
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe właściciele budynków są zobowiązani do umieszczania
numerów. StraŜ Miejska skontroluje i upomni. Jeśli to nie pomoŜe, będą kary. Sołtys
Trzebieszowic deklaruje, Ŝe na wjeździe będą tablice informacyjne.
Ad. pkt. 7. Funkcjonowanie słuŜby zdrowia na terenie gminy.
Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję: Dyrektora SP ZOZ Kłodzko
Jadwigę Radziejewską, Prezesa Uzdrowiska Zbigniewa Piotrowicza i Dyrektora
23 WSzU-Rehabilitacyjnego Zdzisława Puzio.
Dyr. SP ZOZ w Kłodzku Jadwiga Radziejewska poinformowała, Ŝe na rok 2010
podpisano kontrakty w pełnym zakresie świadczeń, 5% obniŜone kontrakty w stosunku
do roku ubiegłego. ObniŜenie kontraktów spowoduje ograniczenie i obniŜenie kosztów,
ale po raz pierwszy będą ustalane kolejki. Na rok 2010 zaplanowano duŜy plan
inwestycyjny; termomodernizacja, zakup sprzętu, adaptacja pomieszczeń na sprzęt
medyczny itp. Ratownictwo medyczne z jedną karetką podstawową na teren Lądka
Zdroju i Stronia Śląskiego. W soboty, niedziele, święta i porą nocną będzie pielęgniarka
i lekarz z pogotowia.
Przewodniczący Leszek Pazdyk wystąpił z pytaniem czy nadal będzie funkcjonowała
Poradnia Chirurgiczna i Rtg.
Dyr. Jadwiga Radziejewska odpowiedziała, Ŝe bez zmian.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zapytał, co z porozumieniem pomiędzy szpitalem
w Kłodzku, a Polanicą.
Dyr. Jadwiga Radziejewska poinformowała, Ŝe od października ubiegłego roku trwały
porozumienia pomiędzy obu szpitalami. Porozumienie skupia się na polepszeniu
doświadczeń specjalistycznych. Od połowy stycznia w Polanicy działa oddział
neurochirurgiczny, kolejnym waŜnym etapem będzie chirurgia urazowo-ortopedyczna.
Całość kontraktów będzie w Polanicy. Pracownia diagnostyczna w ramach
hospitalizacji w Kłodzku (gastroskopia, kolonoskopia), całość w Polanicy, badania
laboratoryjne – skomasowanie pełnego zakresu badań w jednym m-cu, w Kłodzku.
Sterylizacja będzie w Polanicy. W przyszłości moŜliwość alokacji ginekologicznopołoŜniczej w jednym szpitalu. Porozumienie, o którym mowa jest intencyjne. Jest to
dobry kierunek działań dla pacjentów. W powiecie kłodzkim brakuje onkologii, a
zapotrzebowanie jest duŜe.
Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie i oddał głos Prezesowi Uzdrowiska.
Prezes Zbigniew Piotrowicz stwierdził, Ŝe ubiegły rok był wyjątkowo udany. W system
usług leczniczych wpompowano duŜo środków. Lądeckie uzdrowisko wygenerowało
jeden milion netto, a zainwestowało trzy miliony. Uzdrowisko Lądek-Długopole
zakupiło duŜo sprzętu, wykonano sporo remontów. W tym roku remont Wojciecha. W
roku bieŜącym będzie mniej funduszy, o 20-25% zmniejszono kontrakty. Nadrabia się
kontraktami z ZUS-em. Uruchomiono kampanię informacyjną reklamującą moŜliwość
leczenia na kredyt. Zdecydowano się na 50% obniŜkę cen dla mieszkańców gmin Lądek
Zdrój i Stronie Śląskie. Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą skorzystać z ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego tzn. zabiegi w Lądku Zdroju, ale bez mieszkania. Rok
zaczął się trudniej, kontrakty podpisano w ostatniej chwili i stąd skierowania wydawane
teŜ w ostatniej chwili. Część osób nie dotarła. W pierwszym miesiącu tego roku była
tylko połowa obłoŜenia. Nie było pacjentów w Wojciechu, bo trwał remont. Spółka
dysponuje wcześniej wygospodarowanymi zasobami i moŜe funkcjonować. W
Długopolu będzie remontowana Dąbrówka, bo tam jest największa stołówka.
Najpilniejsze prace po zakończeniu zimy, to schody przed Wojciechem. W Wojciechu
uruchomiona jest kawiarnia.
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Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe w ubiegłym tygodniu był na
otwarciu bazy hotelowej i jest pod wraŜeniem tego, co zrobiono.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał na jakiego klienta będą liczyć.
Prezes Zbigniew Piotrowicz odpowiedział, Ŝe generalnie na klienta komercyjnego, ale
tu pojawia się trudność w zapewnieniu pełnego obłoŜenia. Obecnie jest 50% z NFZ,
30% z ZUS-u i 20% komercyjnych. W planach ponad sześć milionów z działalności
komercyjnej. Nie będzie łatwiej, ale trudniej. Trzeba się starać, aby przedstawić jak
najlepiej ofertę. Decydują się na organizację róŜnego rodzaju pobytów np. zjazdy,
konferencje itp.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak zapytała, czy czy jest szansa na dodatkowe kontrakty z
ZUS-em na tzw. Oddechówkę i czy Uzdrowisko próbuje się podpiąć do programu Euro
2012.
Prezes Zbigniew Piotrowicz wyjaśnił, Ŝe dogrywki będą, w poniedziałek złoŜono
dokumenty. Są dwa kontrakty, a chętnych duŜo, spłynęły setki ofert. Uzdrowisko
Świeradów przegrało wszystkie ZUS-owskie kontrakty, uzdrowisko Cieplice
zaoferowało usługi po kosztach własnych. Odnośnie Euro 2012 rozmawiał z Prezesem
Zamku na Skale i on ma podpisaną umowę na miejsca pobytowe. Jest teŜ umówiony z
Prezesem na daleko idącą współpracę. To czego nie ma Zamek na Skale ma
uzdrowisko. Jest pewna szansa na połączenie działalności.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przekazał, Ŝe gmina jest zapisana jako Lądek ZdrójTrzebieszowice na miejsca pobytowe na Euro 2012.
Radny Ryszard Wrona wystąpił z pytaniem, co z wizytówkami negatywnymi takimi
jak Dom Zdrojowy, Muszla Koncertowa.
Prezes Zbigniew Piotrowicz odpowiedział, Ŝe na razie udało się sprzedać Barbarę,
inwestor juŜ zaczął coś robić. Ogromnym problemem jest Dom Zdrojowy, który jest
obiektem, w który trzeba optymistycznie zainwestować sześć do ośmiu milionów zł.
Spółki nie stać na taki remont. Podjęte i zaplanowane działania mają zwiększyć
dochody z działalności statutowej. Z działalności kulturalnej zysków by nie było.
Trzeba było wybrać pewną strategię. W ciągu kilku najbliŜszych kilku lat nie wypracują
własnych środków, aby taki remont wykonać. Jest kilka moŜliwości, jeśli właściciel
uzna za stosowne, aby wydzierŜawić za przysłowiową złotówkę, sprzedaŜ obiektu, ale
wtedy tracą wszyscy, bo nie będzie wpływu na to, co się tam będzie działo. Otrzymał
pismo ze Skarbu Państwa z zapytaniem czy spółka chce skorzystać z funduszu
restrukturyzacyjnego uzyskanego z prywatyzacji innych spółek tego typu. Przekazał
pismo z dwoma wariantami wykorzystania spółki, wykazał konieczność
zagospodarowania trzech obiektów: Domu Zdrojowego, Jerzego i budynku w
Długopolu. Wyszacował potrzeby na dwadzieścia pięć milionów zł, zwrócił się o
osiemdziesiąt milionów, ale jest to mało realne. Na razie, to tylko deklaracja. Dom
Zdrojowy – stara się w miarę moŜliwości łatać, w ubiegłym roku troszkę odremontował
Muszlę Koncertową, wymalowano salę w kinoteatrze. Finalizuje kwestię związaną z
wydzierŜawieniem rozlewni wody mineralnej w Długopolu.
Przewodniczący Rady podziękował za obszerną informację i oddał głos Dyrektorowi
23 WSzU-Rehabilitacyjnego.
Dyr. Zdzisław Puzio stwierdził, Ŝe rok 2009 był jednym z lepszych. NFZ włączył 40%
podwyŜki dla pracowników w osobodzień. DuŜa liczba kuracjuszy zwiększyła zysk.
Uzyskano milion dziewięćset tysięcy zysku. Zainwestowano w remonty; pawilon I w
części pokojowej i łazienkowej i części bazy zabiegowej. Rozpoczęto remont pawilonu
III, jedna część oddana, druga w przyszłym roku i w remont basenu po powodzi. Nie
otrzymał ani złotówki z MON-u. Utrzymują się sami. Rok 2010 trochę się róŜni
kontraktowaniem. NFOZ dał warunki, które trzeba spełnić, stąd te remonty. Kontrakty
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bardziej uszczegółowione. Świadomie trzeba było zmniejszyć kontrakty z NFZ.
Zdecydowano się na powrót do ZUS-u. Na 2010 rok zwiększono kontrakt o 3%, są teŜ
osoby pełnopłatne i dzierŜawa gabinetów. Ten rok powinien być teŜ dobry. W tym roku
później podpisano kontrakty. Podpisane są oprócz rehabilitacji, umów sanatoryjnych
usługi dla mieszkańców. Problemem jest brak miejsc i dlatego jeśli zdąŜą, to sztab
będzie przeniesiony do klubu wojskowego, a baza hotelowa z magazynów, planowane
zakończenie remontu basenu. Firma remontująca ma siedem miesięcy na zakończenie
remontu.
Przewodniczący Rady zapytał z jakiego ujęcia wody będą korzystać.
Dyr. Zdzisław Puzio odpowiedział, Ŝe jeszcze nie wie.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak zapytała jaka część zysków jest z MON-u.
Dyr. Zdzisław Puzio odpowiedział, Ŝe 15%.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim przybyłym gościom za udział w sesji
oraz obszerne informacje i ogłosił 20 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady powitał Panią Katarzynę Zdeb, członka zespołu
projektowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Lądek Zdrój.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zadawanie pytań radnemu Sejmiku
Samorządowego Zbigniewowi Piotrowiczowi.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, co z koleją.
Radny Zbigniew Piotrowicz odpowiedział, Ŝe nie będzie, bo wymaga zbyt duŜych
nakładów na remont, szczególnie na odcinku Lądek Zdrój – Stronie Śląskie.
Przewodniczący Leszek Pazdyk wystąpił z pytaniem dotyczącym remontu dróg
wojewódzkich.
Pan Zbigniew Piotrowicz odpowiedział, Ŝe jest sporo środków na remonty dróg.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe w planach był remont odcinka od ronda do
Stójkowa, ale to zadanie zostało wycięte.
Radny Zbigniew Piotrowicz przekazał, Ŝe nie ma dokładnych planów, ale ma ustną
deklarację o remoncie odcinka w Trzebieszowicach. Nie ma gwarancji dotyczącej
remontu odcinka k/ronda. W tym roku ma być zrobiony częściowy projekt ścieŜki
rowerowej na trasie Lądek Zdrój – Stronie Śląskie.
Przewodniczący Rady zapytał do kogo naleŜy wystąpić w sprawie postawienia
fotoradaru w Trzebieszowicach.
Pan Zbigniew Piotrowicz stwierdził, Ŝe samorząd moŜe wystąpić do zarządcy drogi
kierując pismo równieŜ do wiadomości Marszałka. Zorientuje się jak to dokładnie
wygląda i przekaŜe do kogo wystąpić.
Ad. pkt. 6. Przedstawienie załoŜeń projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek Zdrój – na etapie
kierowania projektu studium do właściwych organów i instytucji celem uzgodnień
i opinii.
Przewodniczący Rady poprosił o informację w tym temacie Panią Katarzynę Zdeb.
Pani Katarzyna Zdeb stwierdziła, Ŝe studium ma waŜną zaletę, a mianowicie chroni
przed chaotyczną zabudową. 99,94% powierzchni gminy, to ochrona przyrody.
Wypracowano jednak kompromis przy wielkim udziale pracowników i Burmistrza.
Trzeba było pogodzić funkcję uzdrowiskową i ochronną . Nielicznie
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niezagospodarowane tereny pod budownictwo mieszkaniowe nie są wyposaŜone w
infrastrukturę i komunikację.
Po krótkim wstępie radni zapoznali się z prezentacją medialną.
Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i przedstawienie załoŜeń do projektu.
Ciąg dalszy pkt. 9. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Ireneusz Rakoczy zapytał, co z zardzewiałą barierką na ul. Spacerowej.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe będzie to zrobione wiosną przy sprzyjającej pogodzie.
Radny Ryszard Wrona wystąpił z pytaniem, co z wałem w Trzebieszowicach.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe zwrócono się w tej sprawie do
RZGW, ale zabronili robienia czegokolwiek, bo będzie to samowola budowlana.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał, kto decyduje o terminie wyłoŜenia planu.
Burmistrz poinformował, Ŝe jest to termin ustawowy. Dla gminy najlepiej byłoby, aby
jeszcze ta Rada zatwierdziła studium. Studium będzie wyłoŜone przez czterdzieści dni, a
później będzie debata.
Radny Grzegorz Wysłobocki zwrócił się z pytaniem, czy moŜna dołoŜyć lamp
oświetleniowych w Radochowie.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe są zabezpieczone dodatkowe środki w budŜecie.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe skreślono dzisiaj w budŜecie środki na
oświetlenie na ul. Langiewicza i oś. Słoneczne, to co za 190 tys. zł, które gmina
zapłaciła za studnię. Jeśli te środki będą odzyskane, to czy będzie moŜna zrobić
oświetlenie.
Ad. pkt. 10. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie
obrad.
Protokółowała: Maria Staszyńska

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