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

Protokół nr XLII/III/10
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 25 marca 2010 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 14.15. 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 14.
Przewodniczący powitał: nadkomisarza Krzysztofa Jurczyka, Dyr. 23 WSzU-Rehab.
Zdzisława Puzio, stypendystów i ich rodziców, Dyr. ZBK Tomasza Bobera, Prezesa
Zw. Emerytów i Rencistów Bolesława Bombę, sołtysów – Radochowa i
Trzebieszowic, Burmistrza, radnych i pracowników Urzędu.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z
poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” Rada zatwierdziła
w/w protokół.
I/4. Porządek obrad.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe po wręczeniu stypendiów wystąpi
Komendant Policji, a zaraz po wystąpieniu Komendanta przedstawiona będzie sprawa
związana z przejęciem 23 WSzU-Rehab.
Porządek obrad w brzmieniu:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji).
II.
Część II.
1. Wręczenie stypendiów.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na 2010 r.,
b/ ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku
Zdroju,
c/ zawieszenia działalności MłodzieŜowej Rady Miejskiej w Lądku Zdroju,
d/ wyraŜenia/ nie wyraŜa zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Lądek Zdrój
środków stanowiących fundusz sołecki w roku budŜetowym 2011,
e/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Orłowiec 2010-2020”,
f/ rozpatrzenia skargi,
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g/ wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres dwudziestu lat w trybie
bezprzetargowym, gruntu połoŜonego w Lądku Zdroju przy ul. Zamenhofa,
h/ zmian do Uchwały nr XXVII/206/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29
stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Lądek Zdrój.
4. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa publicznego oraz działalności Policji na
terenie Gminy Lądek Zdrój i Stronie Śląskie.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Budynków Komunalnych za rok 2009.
6. BieŜąca ocena prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i
doprowadzania ścieków przez ZBK.
7. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Wręczenie stypendiów.
Przewodniczący i v-ce Przewodniczący Rady wręczyli stypendia naukowe i
sportowe. Pogratulowali osiągnięć uczniom i ich rodzicom.
Ad. pkt. 4. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa publicznego oraz działalności
Policji na terenie Gminy Lądek Zdrój i Stronie Śląskie.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał o prewencję kryminalną.
Nadkomisarz Krzysztof Jurczyk poinformował, Ŝe jest z-cą komendanta w Lądku
Zdroju od roku. Przeszedł z komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej i zajmuje się
problematyką prewencji. Realizowane programy są zbieŜne z programami
ogólnopolskimi. Programy wiodące, to m.in.: Bezpieczny Senior, Bezpieczne Ferie i
Wakacje, Bezpieczny Stok, Stop Przemocy i Stop Wagarom. ZauwaŜalny jest wzrost
aktywności przestępczej wśród nieletnich, w związku z czym prowadzony jest nadzór
nad nieletnimi uczniami. Realizowany jest teŜ program dotyczący młodzieŜy starszej
pt.„Stop Łobuzom”. Program Bezpieczny Senior skierowany jest do osób starszych i
ma na celu ochronę przed zdarzeniami kryminalnymi. Do dyspozycji osób starszych
jest m.in. psycholog. Kolejny program, to Razem Bezpieczniej. Jest to współpraca ze
wszystkimi instytucjami rządowymi i pozarządowymi zajmującymi się ochroną
bezpieczeństwa. Od kilku lat zauwaŜalne ograniczenie przestępczości. Jednak
najbardziej uciąŜliwe są drobne przestępstwa. Mimo braków kadrowych dąŜy się do
eliminacji tych przestępstw.
Radny Mateusz Kurdziel stwierdził na podstawie otrzymanego sprawozdania, Ŝe 4krotnie wzrosły przestępstwa narkotykowe.
Z-ca Komendanta powiedział, Ŝe jest to tendencja ogólnoświatowa wynikająca z
łatwości dostępu do narkotyków, wzrosła ilość narkotyków pod róŜną postacią.
Łatwiejszy dostęp po stronie czeskiej, szczególnie od strony Nachodu i Boboszowa.
Radny Mirosław Babiak zapytał, czy prowadzone są rozmowy z komendantem
Policji w Kłodzku o zamontowaniu w Trzebieszowicach fotoradaru.
Nadkomisarz wyjaśnił, Ŝe zamontowanie fotoradaru na stałe leŜy w gestii gminy, jest
to koszt ok. 110 tys. zł., w gestii policji jest tylko fotolapid.
Radna Monika Miszczyńska stwierdziła, Ŝe fotoradar przydałby się w
Trzebieszowicach, bo jest tam tylko częściowo połoŜony chodnik, a chodzi duŜo
dzieci. Informację o takiej potrzebie przekazano do powiatu.

2

Nadkomisarz poinformował, Ŝe będzie radar, który co jakiś czas znajdzie się w
innych miejscach wskazanych przez gminy. Policja nie ma wpływu na ustawianie
znaków, moŜe tylko opiniować.
Radny Stanisław Skrobotun zwrócił się o wzmoŜenie patroli podczas weekendów po
godz. 22.00 na ul. Kościuszki.
Radny Mirosław Babiak zapytał o moŜliwość postawienia atrap radiowozów.
Nadkomisarz odpowiedział, Ŝe jest to zadanie własne gminy, gospodarza terenu,
policja tylko opiniuje.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał o moŜliwość zrobienia koperty k/bankomatu
w zdroju.
Z-ca Komendanta Krzysztof Jurczyk poinformował, Ŝe jest u Burmistrza pismo z
propozycją zmiany oznakowania.
Burmistrz Lądka Zdroju dodał, Ŝe uzgodniono spotkanie, bo potrzebna jest zgoda
starostwa powiatowego.
Radny Artur Dobrzyński zwrócił się z prośbą, aby uczulić funkcjonariuszy na
samochody o duŜej ładowności przejeŜdŜające na ul. Kościuszki.
Przewodniczący Rady podziękował z-cy Komendanta za przybycie i obszerne
informacje.
W związku z przybyciem na sesję Dyr. 23 WSzU-Rehab. Zdzisławem Puzio
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie najświeŜszych informacji
dotyczących 23 WSzU-Rehab.
Dyr. Zdzisław Puzio poinformował, Ŝe na początku I/09 r. podjęta została decyzja
przez Ministra o przekształceniu szpitala i dwóch sanatoriów wojskowych.
Przekształcenia mogą nastąpić w trybie ustawy o przekształceniu ZOZ-ów. Ustawa
mówi o łączeniu się dwóch SPZOZ-ów. Pierwsze pismo wyszło w listopadzie, nie
otrzymano odpowiedzi. Teraz wpłynęły dwa pisma od Marszałka i z Lądka. Oba
pisma nie spełniają wymogów. Po wczorajszej rozmowie z generałem zostało
zatwierdzone rozszerzenie działalności.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał, czy na terenie powiatu kłodzkiego są
jednostki, które spełniałyby określone do przejęcia wymogi.
Dyr. Zdzisław Puzio odpowiedział, Ŝe nie ma.
Radny Kazimierz Kubisiak wystąpił z pytaniem, czy drugi tego typu szpital w
Kudowie ma taką samą propozycję.
Dyr. 23 WSzU-Reh. potwierdził.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, Ŝe w ub.r. była informacja o wyłączeniu
ze struktur wojskowych 23 WSzU-Rehab. , było pismo przedstawiające zasady
przejęcia. 28.02.br. wpłynęło pismo, aby gmina wyraziła stanowisko w tej sprawie, ale
to Rada powinna podjąć takie stanowisko, aby w przyszłości nie powiedziano, Ŝe nic
Rada nie zrobiła. Czy są pomysły, aby szpital funkcjonował samodzielnie.
Dyr. Zdzisław Puzio odpowiedział, Ŝe na ten moment większość gmin nie spełnia
wymogów. Jest projekt ustawy. W tym umocowaniu prawnym MON będzie musiał
zostawić w swoich zasobach 23 WSzU-Rehab.
Radny Mirosław Babiak powiedział, Ŝe na przyszłość Burmistrz powinien
informować radnych wcześniej.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe pismo i korespondencja w tej sprawie wpłynęły po sesji.
Przewodniczący Rady przekazał, Ŝe pierwsze pismo wpłynęło juŜ 26.11.09 r.
Burmistrz dodał, Ŝe warunki przejmowania są bardzo zaporowe.
Przewodniczący stwierdził, Ŝe informacje za późno docierają do Rady.
Dyr. 23 WSzU-Reh. uzupełnił, Ŝe w listopadzie Rada Dyrektorów Szpitali
Wojskowych wspólnie wypracowano uchwałę stanowiącą pewne zabezpieczenia.
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Przewodniczący Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe najlepiej, aby nadal 23 WSzU-Reh.
Został w strukturze MON-u.
Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej Eleni Mawrudi-Nowak podziękowała dyr.
Zdzisławowi Puzio za udział w posiedzeniu komisji i dzisiejszej sesji. Dziwi tylko
fakt, Ŝe wcześniej nie informowano Rady o prowadzonej korespondencji, co juŜ
wcześniej zauwaŜono. Dzisiaj nie ma nad czy procesować.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe z jednej strony przyjmowane jest na
chwilę obecną stanowisko, Ŝe gmina nie spełnia wymogów przejęcia 23 WSzU-Reh.,
z drugiej strony w lutym MON wystąpił o przedstawienie stanowiska czy jest
zainteresowanie przejęciem czy nie i dlatego wystąpił o dodatkowe dane. Prosi, aby
Rada przedstawiła stanowisko.
Przewodniczący Rady ponownie podkreślił, Ŝe brak jest wielu informacji
dotyczących 23 WSzu-Reh. Po otrzymaniu informacji z MON-u Rada moŜe coś
powiedzieć w tym temacie. Gmina nie spełnia wymogów.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak poprosiła kserokopie pism.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk podziękował Dyrektorowi za udział w sesji.
Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej Eleni Mawrudi-Nowak stwierdziła, Ŝe
Rada i Komisja jest zainteresowana i uwaŜa, Ŝe naleŜy śledzić, co się dzieje z
23 WSzU-Reh.. W tym momencie nie ma mocy prawnej, aby przejąć ten szpital.
Radni nie chcą, aby równieŜ w przyszłości społeczeństwo miało do Rady Ŝal o brak
zainteresowania. Zmienia się prawo, przepisy. Zarówno obecna Rada jak i przyszła
podejmie kroki zgodne z prawem.
Burmistrz Lądka Zdroju przekazał, Ŝe musi być świadomość jednego, zakłada, Ŝe ze
szpitalem nic się nie stanie, MON wypracuje odpowiednie stanowisko. Nie ma
pewności, co z tym szpitalem. Gdyby coś się stało, to będą pretensje nie do MON-u,
ale do samorządu. Jest daleki, aby gmina taki obiekt przejęła, duŜe przedsięwzięcie,
ale trzeba trzymać rękę na pulsie.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, dlaczego dopiero teraz radni się dowiadują, skoro
pierwsze pismo było juŜ w listopadzie 2009 r.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe określono w nim warunki jakich gmina nie spełnia, w
lutym było pismo o stanowisko.
Ad. pkt. 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
•

•

•

•
•

Gmina Lądek Zdrój otrzymała 12 etatów w ramach projektu „Bezrobotni dla
gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2010 roku w powiecie
kłodzkim”
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozstrzygnął przetargi na
zadania z zakresu usuwania skutków powodzi na rzece Biała Lądecka oraz wybranych
dopływach. Zadania finansowane są z darowizny KGHM. Część prac zaplanowanych
do wykonania na terenie naszej Gminy juŜ jest realizowana.
Trwają postępowania przetargowe na wykonawców nawierzchni w parku JPII w
ramach rewaloryzacji parków zdrojowych w Lądku Zdroju. Zadanie to jest
współfinansowane ze środków UE w ramach RPO
Gościliśmy przedstawicieli spółki Euro 2012.
Zgodnie z informacją od Państwowej Komisji Wyborczej ze względu na zmiany
liczby osób mieszkających na obszarze Lądka i na wsiach zmieni się liczba radnych w
poszczególnych okręgach wyborczych.
Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
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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 głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr XLII/333/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku
Zdroju,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLII/334/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ zawieszenia działalności MłodzieŜowej Rady Miejskiej w Lądku Zdroju,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Sekretarz Anna Chilicka udzieliła wyjaśnień
na posiedzeniu komisji statutowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLII/335/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ wyraŜenia/nie wyraŜa zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Lądek Zdrój
środków stanowiących fundusz sołecki w roku budŜetowym 2011,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w tytule naleŜy wykreślić słowa …”nie
wyraŜa”…
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką
pisarską.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLII/336/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Orłowiec 2010-2010”,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLII/337/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ rozpatrzenia skargi,
Przewodniczący KR Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja uznała skargę za
zasadną.
Dyr. ZBK Tomasz Bober stwierdził, Ŝe jest to uzasadnienie niezgodne co do
zasadności.
Radny Dariusz Styczyrz przekazał, Ŝe były tam dodatkowe wątki, którymi Komisja
się nie zajmowała, KR zajęła się głównym wątkiem dotyczącym trzonu kuchennego.
Dyr. ZBK wyjaśnił, Ŝe wykonano wszelkie działania dotyczące bezpieczeństwa
lokatorów.
Przewodniczący KR powiedział, Ŝe w uzasadnieniu wskazano dlaczego skarga jest
zasadna i zacytował fragmenty uzasadnienia. Zarząd zawinił, bo był błąd pracownika
merytorycznego.
Dyr. Tomasz Bober powiedział, Ŝe bije się w pierś jako Dyrektor, ale sprawa została
zamknięta pozytywnie. Skarga była na Dyrektora, a nie na działanie ZBK.
Radny Dariusz Styczyrz stwierdził, Ŝe jako kierownik jednostki Dyr. Tomasz Bober
odpowiada za to, Ŝe pracownik zawinił.
Przewodniczący Rady zapytał, czy sprawa ogrzewania będzie załatwiona
pozytywnie.
Dyr. ZBK odpowiedział, Ŝe nie ma moŜliwości odbudowy trzonu kuchennego. Jest
ekspertyza kominiarska. U tej Pani jedyny sposób, to piec elektryczny.
Radny Stanisław Skrobotun stwierdził, Ŝe eksploatacja tego pieca jest dość droga
i zapytał, czy nie moŜna znaleźć czegoś innego.
Dyr. ZBK powiedział, Ŝe nie ma innej moŜliwości biorąc pod uwagę opinię
kominiarską.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku glosowania przy 6 głosach „za”, 3 „przeciwnych” i 5 „wstrzymujących”
Rada podjęła uchwałę nr XLII/338/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres dwudziestu lat w trybie
bezprzetargowym, gruntu połoŜonego w Lądku Zdroju przy ul. Zamenhofa,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 3 „wstrzymującymi”
Rada podjęła uchwałę nr XLII/339/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ zmian do uchwały nr XXVIII/206/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia
29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Lądek Zdrój,
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Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Artur Dobrzyński stwierdził, Ŝe ma wątpliwości, co do chęci sprzedaŜy lokali
gminy. Wcześniej przedstawił projekt uchwały, ale go oddalono, zmiany tej uchwały
są w związku ze zmianą ustawy.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela poinformowała, Ŝe gmina nie powinna być
współwłaścicielem (udziałowcem) w małych wspólnotach. W tych wspólnotach
uchwała musi być podjęta w 100%. Małe wspólnoty mają rację bytu jeśli na etapie
kupna jest jednomyślność. Z pozycji interesu gminy i własnego doświadczenia uwaŜa,
Ŝe ten projekt jest dobry i powinien wejść w Ŝycie.
Przewodniczący Rady nie zgodził się, Ŝe małe wspólnoty na wstępie muszą być
zgodne, bo np. jedna osoba jest chora psychicznie.
Naczelnik odpowiedziała, Ŝe wtedy ustanawia się kuratora.
Burmistrz stwierdził, Ŝe powinny być tworzone czyste, jednoznaczne zasady dla
wszystkich.
Radny Artur Dobrzyński wnioskował, aby w § 31 ust.3 było nie 90%, tylko 98%.
Burmistrz zaproponował 99%, ta gradacja jest niezbędna. 1% mniej bonifikaty, to
niewielka kwota. Nie będzie to Ŝadna motywacja.
Przewodniczący KBiF zawnioskował 95%, bo uchwała poprzednia traci moc w
sierpniu.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk zapytał, czy jeśli projekt przedłoŜony przez
Burmistrza, to moŜna nanieść zmiany i czy Burmistrz moŜe wyrazić taką zgodę.
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz odpowiedział, Ŝe zmiany mogą
nastąpić za zgodą Burmistrza.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy Burmistrz wyraŜa zgodę.
Burmistrz wyraził zgodę na 95%.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego KBiF
Stanisława Skrobotuna w § 31 ust.3 zamiast 90% będzie 95%.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 2 „przeciwnych”, 1„wstrzymującym” ,
Rada przyjęła w/w wniosek.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wprowadza się poprawkę w projekcie
uchwały, § 1, ust.3 zamiast 90% będzie 95%.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”,2 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym”
Rada zatwierdziła poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 2 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym”
Rada podjęła uchwałę nr XLII/340/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
Salę obrad opuściły: radna Eleni Mawrudi-Nowak, Monika Miszczyńska. – 12 osób.
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Ad. pkt. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Budynków Komunalnych za rok
2009.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe ZBK ma problemy finansowy, jeŜeli to
prawda, to dlaczego wzrosło zatrudnienie pracowników umysłowych, a spadło
zatrudnienie pracowników fizycznych.
Dyr. Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe na chwilę obecną taka jest potrzeba.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe w 2006 r. pracownicy publiczni byli zatrudniani przez ZBK,
a w ubiegłym roku, to gmina zatrudniła i oddelegowała do ZBK 20 osób.
Radny Zbigniew Wiernusz wystąpił z pytaniem, kiedy będzie wypłacona 13-tka w
ZBK.
Dyr. ZBK odpowiedział, Ŝe do końca III/10.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe UMiG dostał 13-tki, ponoć gmina zalega
ZBK.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe są mniejsze wpływy z tytułu sprzedaŜy i z wpłaty
podatku.
Radny Kazimierz Kubisiak jako kolejny poruszył sprawę wypłaty13t-ki w ZBK.
Dyr. Tomasz Bober ponownie stwierdził, Ŝe jeśli będą środki na koncie, to wypłaci,
A jeśli ich nie będzie, to nie jest w stanie zrealizować tego zadania. Ten rok jest
wyjątkowo cięŜki jeśli chodzi o wpływy do ZBK.
Przewodniczący Rady zapytał ile gmina zalega za akcję zimową, jaka kwota
potrzebna na 13-tki.
Dyr. ZBK odpowiedział, Ŝe gmina zalega ok. 129 tys. zł., a na 13-tki potrzeba ok. 205
tys. zł. netto, z tego 85 tys., to składki.
Przewodniczący Związków Zawodowych ZBK Grzegorz Susło zwrócił się z prośbą,
aby gmina wysupłała pieniądze, bo będą te święta smutne dla pracowników ZBK.
Radny Stanisław Skrobotun poruszył sprawę zysku wypracowanego w lasach
komunalnych, kosztów za sezon utrzymania samochodu Mercedes, rębności świerka
(dlaczego 140 lat, a nie 100), dokarmianie zwierzyny, za które odpowiedzialny jest
ZBK. Za niektóre rzeczy płaci się dwa razy.
Dyr. ZBK poinformował, Ŝe w lasach komunalnych zatrudnione są trzy osoby. Jeśli
chodzi o samochód, to nie ma szczegółowych zestawień kosztów utrzymania. Leśnik
nie ma ryczałtu więc jeździ Mercedesem.
Leśniczy ZBK Rafał Szatan dodał, Ŝe sprzedaŜ drewna jest po wysokiej cenie, szereg
prac wykonywanych jest pilarką elektryczną ( robi to 1 osoba), ochrona lasu, budki
lęgowe i nie tylko jako lęgowe – ptaki niszczą szkodniki. Poprawki są do pięciu lat
wstecz. W tym roku będzie zrobione jedno ogrodzenie, nie ma Ŝadnej współpracy z
kołami łowieckimi. Koła łowieckie powinny dokarmiać zwierzynę równieŜ w lasach
komunalnych.
Radny Stanisław Skrobotun stwierdził, Ŝe od paru lat nie widać paśników, zwierzyna
jest własnością skarbu państwa dlatego trzeba ją dokarmiać.
Dyr. Tomasz Bober powiedział, Ŝe wydatkowanie środków, to jego decyzje, a nie
leśniczego, ale ma „jeden worek” i jeden budŜet. Koszty w lasach komunalnych
obciąŜone są równieŜ kosztami zarządu. Na wiele pomysłów nie pozwala leśnikowi,
bo nie ma środków.
Radny Stanisław Skrobotun wyjaśnił, Ŝe nie ma pretensji, ale brak rozbicia nie ma
przejrzystości, bo jest wykazana jedna kwota.
Gł. księgowa ZBK Irena Szepiczak poinformowała, Ŝe w zakładach są duŜe sprawy.
Jest wynik papierowy i finansowy. Jest 1,5 tys. zł. długu u ludzi. Oczyszczanie
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zimowe miasta zamknęło się stratą 61 tys. zł. Zakład nie miałby problemu, gdyby
mieszkańcy wszystko płacili tak jak trzeba.
Dyr. ZBK oświadczył, Ŝe poprzednie sprawozdania były obszerniejsze, teraz bardziej
wszystko skomasowano.
Pan Rafał Szatan dodał, Ŝe zaniedbania planu urządzania lasów stąd, Ŝe część drzew
jest w części zdrojowej, dlatego teŜ podniesiono wiek drzew do 140 lat.
Ad. pkt. 6. BieŜąca ocena prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków przez ZBK.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 7. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy zrobiono coś w sprawie Bema 4.
Dyr. ZBK Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe część będzie zrobiona.
Radny Artur Dobrzyński poruszył temat ul. Lipowej 3.
Dyr. ZBK przekazał, Ŝe zna sprawę.
Radny Ryszard Wrona poinformował, Ŝe na drogach gminy postawiono znaki
ograniczające tonaŜ. W Trzebieszowicach teŜ postawiono znak ograniczający do
12,5 t, nie moŜe dojechać ani autobus, ani gimbus.
Burmistrz Lądka Zdroju powiedział, Ŝe na wniosek sołtysów będą tabliczki „za
wyjątkiem”.
Radny Ryszard Wrona zapytał czy będą wyznaczone drogi dla Nadleśnictwa.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe będą indywidualnie rozmawiać.
Jest deklaracja nadleśniczego, Ŝe nie będzie się uchylał od napraw. Musi być
wypracowany kompromis.
Radny Stanisław Skrobotun stwierdził, Ŝe są to samochody, które wywoŜą drewno.
Jeśli to będzie ograniczone, to mieszkańcy stracą dochód.
Radny Zbigniew Wiernusz przekazał, Ŝe odbyło się spotkanie taksówkarzy.
Uzgodniono, Ŝe postój będzie k/Barbary, dlaczego bez ich wiedzy przeniesiono
postój.
Burmistrz powiedział, Ŝe z ul. Cienistej przeniesiono na drugą stronę Barbary. Będzie
kolejne spotkanie i wspólnie będzie to ustalone. KaŜda zmiana organizacji ruchu musi
być uwzględniona z Policją i Zarządem Dróg.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał kiedy będzie naprawiony ubytek k/wiaduktu.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe będzie to zrobione.
Radny Zbigniew Wiernusz zadał pytanie, co z podwórkami pomiędzy pawilonem,
a kamieniczkami.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe będzie to zrobione w ramach
środków własnych, bo nie będzie moŜna złoŜyć wniosku z zakresu mieszkalnictwa,
obcięto kwoty na te cele.
Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, Ŝe Pani Koszara zgłosiła, Ŝe w jej
mieszkaniu jest nierówna powierzchnia podłogi, co w tej sprawie zrobiono, bo ZBK
napisał, Ŝe tej Pani nic się nie naleŜy.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe chodzi o to, czy ktoś z UMiG ma nadzór
nad odbieranymi pracami. Elewacja juŜ jest zniszczona, czy jest gwarancja dotycząca
tych robót.
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Burmistrz wyjaśnił, Ŝe między płytkami z piaskowca nie ma fug Ŝeby był dostęp
powietrza, stan elewacji - w wielu miejscach wystąpiły uszkodzenia zarządca będzie
robił przeglądy i wykonawca będzie musiał naprawić usterki. Odnośnie Pani Koszary
nie potrafi teraz odpowiedzieć.
Radny Dariusz Styczyrz stwierdził, Ŝe był z radnym Kubisiakiem na wizji lokalnej i
prosi, aby na ręce KMK złoŜone były informacje.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe będą przeglądy budynków. Jeśli
chodzi o Panią Koszarę, to zarządca sprawdzi, ale nie będzie robiony kolejny remont,
bo to stary budynek.
Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, Ŝe na posiedzeniu KMK mówiono o
przejściu ul. Widok i Wiejska, miało to być zrobione, a teraz Pan Stępak mówi, Ŝe nie
ma środków i projektu.
Radny Artur Dobrzyński przekazał, Ŝe obcięte gałęzie k/stadniny wrzucane są do
wody. Na ul. Cienistej będą zrobione chodniki itp., ale Prezes PPU nic nie robi jeśli
chodzi o muszlę i chodniki k/Domu Zdrojowego. NaleŜy postawić tabliczki z
informacją, kto jest właścicielem.
Burmistrz zgodził się z radnym, ale gmina nie ma wpływu na to, co robione we
własnościach Skarbu Państwa.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał, co z oświetleniem, miało być uzupełnione, była
o tym mowa na poprzedniej sesji, co z wykopami przy szkole w Radochowie, z
kładkami na drodze gminnej w stronę Wojtówki, stoją szkielety.
Burmistrz stwierdził, Ŝe nie gwarantuje, Ŝe to będzie zrobione.
Radny Zbigniew Wiernusz zgłosił, Ŝe na ul. Rataja ktoś złoŜył kawałki asfaltu, od
trzech lat stoi samochód i nic się z tym nie robi, pod wiaduktem jest dziura.
W nawiązaniu do informacji w sprawie 23WSzU-Rehab. Przewodniczący Rady
zwrócił się o przedstawienie stanowiska poszczególnych komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Mienia Komunalnego BudŜetu i Finansów,
Statutowej i Uzdrowiskowej poinformowali, Ŝe komisje nie procesowały w tym
temacie.
Przewodniczący Rady podkreślił, Ŝe za mało informacji w tym temacie i dlatego na
chwilę obecną Rada nie moŜe zająć stanowiska. Rada jest zainteresowana sprawą,
będzie ją śledzić i zajmie stanowisko jak juŜ będą konkretne informacje.
Ad. pkt. 8. Zamknięcie porządku obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił
zamknięcie sesji.

Protokółowała: Maria Staszyńska

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
25.03.2010 r.
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