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

Protokół nr XLIII/IV/10
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 13.05. 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 ma 15 radnych obecnych 12. Przewodniczący powitał
przybyłych na sesję: Burmistrza, Dyr. ZBK, CKiR oraz radnych i pracowników
Urzędu.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada zatwierdziła
w/w protokół.
I/4. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady wprowadził autopoprawkę: projekt uchwały w spr. utworzenia
spółki działającej pod firmą: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością”. Poinformował równieŜ o zmianie kolejności
omawianych punktów tj. jako pkt. 2 blok uchwał, po bloku uchwał p-kty 4,5,6 jako
3,4,5 a na zakończenie jako punkt ostatni procedura absolutoryjna.
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/ utworzenia spółki działającej pod firmą: „Międzygminny Zakład Gospodarki
Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
b/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2010,
c/ zmiany Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój,
d/ wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej „A” Uzdrowiska
Lądek-Zdrój.
3. Ocena zimowego utrzymania dróg i chodników oraz plan działań w zakresie
utrzymania dróg i chodników oraz plan działań w zakresie wiosennego
porządkowania gminy.
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4. Przygotowanie Gminy Lądek-Zdrój do sezonu letniego 2010 w zakresie kultury i
promocji.
5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2009 i procedura
absolutoryjna:
a/ opinia RIO nt. sprawozdania z wykonania budŜetu miasta i gminy za rok 2009,
b/ opinie Komisji Rady Miejskiej nt. sprawozdania z wykonania budŜetu miasta i
gminy za rok 2009,
c/ opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka
Zdroju,
d/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Lądka Zdroju,
e/ opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium dla
Burmistrza Lądka Zdroju,
f/ dyskusja,
g/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka Zdroju.
7. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
(Doszedł radny Artur Dobrzyński – 13 osób).
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował:
•

Rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonanie zadania: Budowa systemu monitoringu
miejskiego składającego się z 5 kamer zlokalizowanych na terenie miasta Lądek
Zdrój, połączonych z centrum zlokalizowanym w siedzibie StraŜy Miejskiej przy ul.
Kłodzkiej 4.

•

Trwa przetarg na zadanie: Odbudowa drogi gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej w Lądku
Zdroju I i II Etap - odcinek o długości 1,985 km - otwarcie ofert 30 kwietnia

•

Trwa przetarg na zadanie: Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego
w Lądku Zdroju, ul. Polna 2 – etap IV (izolacja ścian, fundamentów, roboty
nawierzchniowe) – otwarcie ofert 14 maja

•

Rozstrzygnęliśmy przetarg na zadanie: Przebudowa nawierzchni ul. Cienistej w
Lądku-Zdroju

•

Konieczne jest powtórzenie przetargu: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane oświetlenie parkowe w Parku Jana Pawła II w Lądku-Zdroju

•

Trwa przetarg na zadanie: Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Lądku
Zdroju - etap II – oferty w trakcie oceny

•

Trwa przetarg na zadanie: Odbudowa drogi gminnej nr 119843 w Radochowie od
drogi gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej do drogi powiatowej o długości 1422,20 m –
oferty w trakcie oceny
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•

Wyłoniono wykonawcę na realizację prac: Przebudowa nawierzchni ciągów
komunikacji pieszej w Parku im. Jana Pawła II w Lądku-Zdroju – trwają prace w
okolicach „Wojciecha i Basenu wojskowego”, Po ich zakończeniu realizowane będą
pracy w części w okolicach ul. Ostrowicza

•

Trwa konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

•

WciąŜ nieustalone są zasady realizacji zadania „Bezrobotni na rzecz ochrony
przeciwpowodziowej”. Brak porozumienia pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych,
Powiatowym Urzędem Pracy, Zarządem Melioracji i gminami.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ utworzenia spółki działającej pod firmą: Międzygminny Zakład Gospodarki
Odpadami spółka z ograniczoną działalnością,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak stwierdził, Ŝe komisja po bardzo długiej
dyskusji zaopiniowała następująco: głosów „za” – 0, „przeciwnych” 2,
wstrzymujących 3. Przewodniczący KMK poinformował równieŜ, Ŝe przewodniczący
KR Dariusz Styczyrz w rozmowie telefonicznej zwrócił się z prośbą, aby tym tematem
zajął się zespół ds. restrukturyzacji ZBK.
Radny Mirosław Babiak przekazał, Ŝe nie wiadomo jaki będzie wniesiony majątek
gminy Lądek Zdr., a jaki gminy Stronie Śl.
Burmistrz Lądka Zdroju poinformował, Ŝe 31.12. br zmieni się na terenie obu gmin
podejście do składowania odpadów. Kończy się pojemność składowiska. Obecnie
przyjmowanych jest ok. 5 tys. ton odpadów rocznie. Wygaśnie porozumienie
zintegrowane. Przez wiele lat problemem gospodarki śmieciowej zajmował się
Związek Celowy, który w tej chwili juŜ nie istnieje. Zgodził się na przyjęcie 3
samochodów z odpadami z Bystrzycy Kł. Większość gmin obecnie wozi odpady do
Paczkowa. Bezowocna była wieloletnia działalność Związku Celowego i dlatego z
Burmistrzem Stronia Śl. uzgodnili, Ŝe trzeba coś z tym zrobić. Owocem wstępnego
porozumienia było opracowanie przygotowane przez firmę „Pro-Geo”. Było to
prezentowane we wrześniu, radni zostali zapoznani z propozycjami. W kaŜdej
propozycji była róŜna cena. Najbardziej optymalny wariant drugi ze stacją
przeładunkową, ok. 2,5 mln. zł. Muszą być przygotowane odpowiednie dokumentacje.
Przystąpiono do konsultacji z gminą Stronie Śl. Będzie przygotowana wycena
majątku. Wtedy będzie moŜna mówić o procentowych udziałach gmin wniesionych
aportem. Burmistrz Stronia Śl. stwierdził, Ŝe aby podejmować działania związane z
finansowaniem musi mieć podstawę prawną, bo będzie spore zaangaŜowanie
finansowe. Trwa opracowywanie koncepcji przestrzennej i przygotowanie
dokumentacji dotyczącej stacji przeładunkowej. Podejmując uchwałę, radni muszą
obdarzyć Burmistrza pewnym zaufaniem. Burmistrz przedstawił argumenty za:
- finanse dzielone na dwie części,
- ewentualne ryzyko związane z funkcjonowaniem teŜ dzielone na dwie gminy,
- tworząc spółkę międzygminną jest strumień odpadów z dwóch gmin, będą niŜsze
koszty jednostkowe,
- w wariancie drugim śmieci będą poddawane częściowemu przetwarzaniu, będą
mogły być uŜyte do rekultywacji,
- powinno być wykorzystane doświadczenie gminy Stronie Śl.
Obecnie gmina dokłada ok. 200 tys. zł. do obecnie funkcjonującego zakładu.
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Dyr. ZBK Tomasz Bober poinformował, Ŝe za przyjęcie odpadów w Kłodzku bez
dowozu trzeba zapłacić jeden mln. trzysta tys. zł.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe przychyla się do stanowiska
przekazanego przez radnego Styczyrza, po ostatecznym uzgodnieniu treści umowy
Rada dostanie do zaakceptowania.
Radny Mirosław Babiak stwierdził, Ŝe powinna powstać taka spółka, ale jest obawa,
Ŝe jeśli utworzy się spółkę po podjęciu tej uchwały, to Rada juŜ nic nie będzie miała
do powiedzenia. Gmina Stronie śl. ustali stawki. Gmina, która będzie miała większość
będzie decydowała.
Radny Ireneusz Rakoczy dodał, Ŝe jest „za”, ale Burmistrz Stronia Śl. się
zabezpieczył, a Lądka Zdr. nie. Radny zaproponował wykreślenie § 2.
Burmistrz Lądka Zdroju podkreślił, Ŝe jest to inwestycja, która powstanie na terenie
naszej gminy.
Radny Ireneusz Rakoczy stwierdził, ze Stronie Śl. teŜ wniesie wkład niepienięŜny.
Radny Zbigniew Wiernusz przypomniał, Ŝe taka spółka była ze Stroniem z
wodociągami, po rozdzieleniu nie zostało nic.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, Ŝe na chwilę obecną nie moŜe być
precyzyjniejszej uchwały.
Radny Zbigniew Wiernusz zwrócił się z pytaniem dlaczego tak na ostatnią chwilę
przedłoŜono projekt uchwały. MoŜe to przekazać prywatnej firmie.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jeśli gmina przekaŜe prywatnej firmie, to ona będzie
dyktowała ceny.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe w spółce Rada teŜ nie będzie
miała nic do powiedzenia i zapytał, co będzie z pracownikami ZBK. Czy nie naleŜało
przedłoŜyć projektu uchwały do zaopiniowania przez związki zawodowe.
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz stwierdził, Ŝe jest to moŜliwe
dopiero przy odłączeniu się od ZBK.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wystąpił z propozycją, aby oddać głos
przedstawicielowi Stronie Śl., moŜe powie, co będzie jeśli uchwała nie zostanie
podjęta.
Mec. Tomasz Mazurek poinformował, Ŝe 26.04.br. Rada Miejska w Stroniu Śl.
podjęła identyczną uchwałę. Jeśli Rada Miejska w Lądku Zdr. nie podejmie takiej
uchwały, to będzie to odstąpienie od negocjacji. Dokładnie tej treści podjęto uchwałę,
nie moŜna nanosić Ŝadnych zmian. Muszą mieć zabezpieczenie, stanowisko jest jasne.
Radny Ryszard Wrona przypomniał o wrześniowym spotkaniu, na którym była
mowa o utworzeniu wspólnego zakładu. Zespół, który się tym zajmuje powinien
dopracować szczegóły i wtedy dopiero przedstawić Radzie projekt uchwały. Przez
siedem miesięcy moŜna było wycenić majątek gminy.
Burmistrz Lądka Zdroju stwierdził, Ŝe po wyraŜeniu woli przez obie Rady, aby
wspólnie budować zakład zajmujący się odpadami zlecono opracowanie kosztorysu,
a później dalsze kroki. Na razie za dokumentację płaci tylko nasza Gmina. Burmistrz
zwrócił się do Burmistrza Stronia Śl., aby wspólnie finansować dalszą dokumentację.
Radny Ryszard Wrona powiedział, Ŝe nikt nie chce się z tego projektu wycofać.
Powstał zespół i niech pracuje, ale musi być wszystko jasne i klarowne. Z tego
projektu nic nie wynika, a teraz przedstawiciel Stronia Śl. mówi, Ŝe jak nie dzisiaj,
to pa.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe we wrześniu były głosowania
intencyjne dotyczący utworzenia wspólnej spółki, dzisiejszy projekt, to kolejny etap,
a później będzie podpisana umowa pomiędzy Burmistrzami. Na Burmistrzach
spoczywa odpowiedzialność za mienie.
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Radny Ryszard Wrona stwierdził, Ŝe naleŜy to robić, ale jak będą konkrety.
Radny Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe są obawy, bo Gmina Stronie Śl. juŜ
podjęła uchwałę, Burmistrzowie podpiszą umowę. Jeśli nie powstanie spółka, to
odpady trzeba będzie wozić dalej. Jeśli Rada nie podejmie uchwały, to trzeba będzie
wozić gdzie indziej. Spółka pomoŜe zagospodarować śmieci obu gmin, powstaną
nowe stanowiska pracy.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe czy powstanie spółka, czy nie, to gmina musi
wybudować kompostownię.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela poinformowała, Ŝe jak powstanie spółka, to
nie zmniejszą się koszty, ale zadania będą racjonalnie wykonywane, ceny teŜ nie będą
niŜsze za odpady komunalne.
Burmistrz przekazał, Ŝe Gmina moŜe zadanie realizować sama, ale jeśli gospodarka
śmieciami powstanie w strukturze ZBK, to trzeba wygospodarować w budŜecie sporą
kwotę na utylizację i wywoŜenie odpadów. NaleŜy myśleć o mieszkańcach naszej
gminy. Za kilka miesięcy trzeba będzie wywozić śmieci, wzrosną koszty.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy nie moŜna tego utworzyć we własnych
strukturach, przy środkach spoza budŜetu.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe sama gmina nie ma szans.
Zadanie nie jest ujęte w programie wojewódzkim, gmina nie pozyska Ŝadnych
środków.
Przewodniczący Rady zapytał czy jako spółka międzygminna będzie moŜna
aplikować.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe nie wie na chwilę obecną.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe nie wiadomo ile, to będzie gminę kosztować.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela poinformowała, Ŝe sama jedna gmina będzie
musiała ponieść duŜe koszty. W przypadku spółki moŜna występować o środki z tzw.
„schetynówki” na drogę powiatową do kompostowni.
Przewodniczący powiedział, Ŝe chodzi o doprecyzowanie jakie koszty, kto i jak
będzie wybrany na Prezesa
Przedstawiciel gminy Stronie Śl. Tomasz Mazurek odpowiedział, Ŝe gmina Stronie
Śl. nie zarządza swoim wysypiskiem, tylko spółka prywatna. Zadanie własne gminy,
to zapewnienie gospodarki odpadami. Burmistrzowie odpowiadają majątkami gmin.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do kontynuacji dyskusji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał, czy to prawda, Ŝe przez gminę Stronie Śl.
wyznaczony jest koordynator.
Pan Tomasz Mazurek odpowiedział, Ŝe jest tylko Burmistrz, nie ma wyznaczonej
osoby.
Radny Artur Dobrzyński powiedział, Ŝe popiera radnego Ryszarda Wronę. Gmina
jest rozczarowana wcześniejszą współpracą ze Stroniem. Radni są za, ale nie są
zobligowani do podjęcia uchwały dzisiaj. Potrzeba więcej informacji, bardziej
konkretnych. Gmina Lądek Zdrój moŜe wystąpić o przedłuŜenie funkcjonowania
składowiska śmieci.
Dyr. ZBK stwierdził, Ŝe sezon budowlany rozpoczęty, inwestycja musi być juŜ.
NaleŜy zobaczyć jak wygląda kompostownia, nie moŜna przedłuŜyć funkcjonowania,
bo nie ma niecki. Jeśli nie będzie podjęta uchwała, to wystąpi do gminy o dotację.

5

Przewodniczący Rady zapytał, co będzie jeśli Rada na razie nie podejmie uchwały.
Uchwałę oprotestują Związki Zawodowe.
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz poinformował, Ŝe powołanie
zarządu reguluje ustawa, prawo, są sztywne reguły.
Burmistrz powiedział, Ŝe na jednej szali jest 15 pracowników, a na drugiej 9 tys.
mieszkańców.
Dyr. ZBK. Tomasz Bober stwierdził, Ŝe jeśli nie będzie uchwały, to będzie musiał
zwolnić ok. 40 osób.
Radny Ryszard Wrona zapytał czy zarząd będzie wybierany na zasadzie, kto ile da,
kto będzie miał większość.
Radny Stanisław Skrobotun wystąpił z wnioskiem o zakończenie dyskusji.
Dyr. ZBK poinformował, Ŝe będzie wycena przez jednego biegłego dla obu stron.
Przewodniczący Rady zapytał czy majątek pienięŜny mamy w budŜecie.
Skarbnik Joanna Słoniewska powiedziała, Ŝe uchwała nie zakończy ingerencji Rady.
Rada zadecyduje jaki majątek będzie wniesiony. Rada uchwałą wyłączy ze struktur
ZBK.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zakończenie dyskusji.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła wniosek.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 7 głosach „za”, 4 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących”
Rada podjęła uchwałę nr XLIII/341/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy za rok 2009,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały wraz z poprawkami.
Skarbnik Joanna Słoniewska przekazała, Ŝe wpłynęły decyzje zmieniające po
przedłoŜeniu projektu uchwały. Gmina otrzymuje dotację uzdrowiskową, następuje
zmiana klasyfikacji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawek.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła
poprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr XLIII/342/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ zmiany Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój,
Przewodnicząca K.Uzdr. Zdr.i Turyst. Eleni Mawrudi-Nowak poinformowała, Ŝe
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLIII/343/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej „A”
Uzdrowiska Lądek-Zdrój,
Przewodnicząca komisji merytorycznej Eleni Mawrudi-Nowak poinformowała, Ŝe
komisja nie podjęła decyzji.
Przewodniczący KMK, która równieŜ zajmowała się w/w projektem Kazimierz
Kubisiak poinformował, Ŝe komisja równieŜ nie podjęła decyzji.
Sekretarz Anna Chilicka wyjaśniła, Ŝe w projekcie uchwały są podane miejsca, ale to
Burmistrz wydaje kaŜdorazowo zezwolenie. Intencją podjęcia uchwały są prośby
mieszkańców.
Burmistrz dodał, Ŝe większość są to miejsca przyszłościowe ze względu na remont
parku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach ”za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła
uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Ocena zimowego utrzymania dróg i chodników oraz plan działań w
zakresie utrzymania dróg i chodników oraz plan działań w zakresie wiosennego
porządkowania Gminy.
Radny Ryszard Wrona zgłosił zastrzeŜenie dotyczące utrzymania dróg w
Trzebieszowicach, drogi nie były odśnieŜane na czas.
Radny Artur Dobrzyński poinformował, Ŝe na ul. Kościuszki są róŜni właściciele,
nie zawsze chodniki były odśnieŜane.
Burmistrz Lądka Zdroju odpowiedział, Ŝe straŜ podejmowała interwencje, w
zamyśle jest, aby ZBK to robił odpłatnie.
Dyr. ZBK Tomasz Bober powiedział, Ŝe podpisuje umowy ze wspólnotami na
odśnieŜanie , biorą teŜ odpowiedzialność za wypadki.
Radna Eleni Mawrudi –Nowak stwierdziła, Ŝe w Lądku drogi i tak były przejezdne.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe oprócz uwag naleŜą się słowa podziękowania
za akcję zimową. Zapytał równieŜ czy będzie więcej koszy na ciągach spacerowych.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela wyjaśniła, Ŝe w ramach rewitalizacji parków
przewidziane są kosze przede wszystkim na ciągach parkowych i spacerowych w
części zdrojowej.
Ad. pkt. 4. Przygotowanie Gminy Lądek-Zdrój do sezonu letniego 2010 w
zakresie kultury i promocji.
Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, Ŝe nie było moŜliwości dojazdu
samochodów dostawczych podczas „Dni Patrona”.
Dyr. CKiR Małgorzta Bednarek odpowiedziała, Ŝe nie moŜna tego połączyć, albo
imprezy otwarte w Rynku, albo dowóz towarów.
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Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela stwierdziła, Ŝe jest przeciwna imprezom w Rynku,
bo kostka została bardzo zniszczona.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe słuŜby porządkowe były, ale
dyskretnie się pokazywały. Jest dodatkowo 10 osób do utrzymywania porządku w
ramach robót interwencyjnych, które uczestniczą w oczyszczaniu miasta.
Dyr. ZBK powiedział, Ŝe złoŜył ofertę na utrzymanie dróg wojewódzkich, oferta jest
najniŜsza, ale pojawia się problem prawny, który trzeba rozwiązać.
Ad. pkt. 5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Zbigniew Wiernusz złoŜył pisemną interpelację w sprawie Pani Genowefy
Jakubowskiej.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak poinformowała, Ŝe na posiedzeniu Komisji
Uzdrowiskowej uzgodniono, Ŝe pójdą pisma od Rady i Burmistrza do Ministra
w sprawie 23 WSzU-Rehab.
Radny Stanisław Skrobotun dodał, Ŝe załoga prosi o wsparcie, aby nie likwidować.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie wniosek dotyczący
wystąpienia Rady i Burmistrza do Ministra.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła wniosek.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela zaprosiła wszystkich radnych na spotkanie
odnośnie opiniowania projektu studium zagospodarowania przestrzennego, które
odbędzie się 12.05.br. o godz. 11.00 w sali 26.
Radny Mirosław Babiak zapytał czy Burmistrz wejdzie w program pomiaru
prędkości.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe planowany jest zakup dwóch kamer do pomiaru
prędkości.
Radny Mirosław Babiak zgłosił, Ŝe na oś. Słonecznym nadal jest niezabezpieczony
kabel energetyczny . NaleŜy równieŜ zabezpieczyć murek na ul. Gerberów.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe jutro odbędzie się przegląd
gwarancyjny.
Radny Mirosław Babiak zapytał, co z czwartym etatem w StraŜy Miejskiej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe pamięta, ale brak jest środków.
Radny Krzysztof Śliwowski poruszył sprawę funduszu sołeckiego i stwierdził, Ŝe
środki powinny być dostępne w kaŜdej chwili.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe środki wydatkowane są w miarę wpływu na konto.
Radny Ireneusz Rakoczy zapytał czy podjęto ruchy dotyczące budowy przedszkola,
bo SANEPID wydał decyzję zakazu remontu budynku (2011 r.).
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe szacunkowy remont budynku, to ok.
1 mln. zł., za taką kwotę moŜna wybudować nowe przedszkole. Planuje się, aby to
było za blokiem ul. Powstańców Wlkp., a przed blokiem ul. Rataja. Rada przed
końcem kadencji uchwali studium. W przyszłym roku gmina chciałaby, aby to
przedszkole stanęło. Jeśli gmina pokaŜe, Ŝe w 2011 r. przygotuje teren, to SANEPID
przedłuŜy funkcjonowanie obecnego przedszkola. Najpierw musi być przeznaczenie
w planie. W tym roku kalkulacja.
Radny Ireneusz Rakoczy zapytał gdzie będzie boisko „Orlik” i czy będzie
uŜytkowane przez LO.
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe będzie na terenie boiska LO i będzie równieŜ
uŜytkowane przez LO.
Radny Zbigniew Wiernusz poruszył sprawy: mostek ul. Langiewicza, udroŜnienie
przepływu wody pod mostem, przejście ul. Wiejska i Widok – barierka i zasypanie
dziur.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jak będą środki, to wszystko będzie zrobione.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kadziela dodała, Ŝe najgorsza sytuacja w tej chwili jest
w robotach drogowych.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, co z murem oporowym na ul. Wiejskiej.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela poinformowała, Ŝe jest juŜ po przetargu.
Radny Zbigniew Wiernusz zgłosił brak chodnika na ul. Widok i ul. Wiosennej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe napisał do właściciela drogi.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe nadal nie zasypano grysem dziury k/szkoły.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w budŜecie zaplanowano zadanie pt. budowa boiska
wielofunkcyjnego, jeśli gmina dostanie dofinansowanie, to będzie to równieŜ
zrobione.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe jedna wywrotka grysu, to chyba
nie problem, bo tam chodzą dzieci.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe na zapleczu kamienic w Rynku trzeba
zebrać trochę ziemi.
Burmistrz poprosił radnego o pytania na piśmie.
Radny Zbigniew Wiernusz przekazał, Ŝe nadal k/biura GS leŜy asfalt, a miał być
zebrany. Oświetlenie, ul. Widok nadal w dzień lampy świecą, a nocą nie. Schody ul.
Ogrodowa.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe trwają rozmowy ze wspólnotami.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał co z dziurą na ul. Ogrodowej i StraŜackiej, co ze
zmianą napisu na targowisku. K/wiaduktu ktoś wykopał rów, k/Jana teŜ jest dziura.
Dyr. ZBK odpowiedział, Ŝe są wykonywane prace.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe nikt nie zawiadomił radnych o iluminacji
Ratusza, a mieszkańców tak.
Burmistrz Lądka Zdroju odpowiedział, Ŝe 10.05.br. firma przyjedzie i zrobi pokaz
bezpłatnie w godzinach wieczornych.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe na zabezpieczenie murka nie ma pieniędzy,
ale na iluminację Ratusza są.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe naleŜy inwestować w to, co
przyciągnie turystów i kuracjuszy. BudŜet nie jest do przejedzenia.
Radny Zbigniew Wiernusz poruszył temat spotkania z taksówkarzami.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe było spotkanie, wyznaczono przedstawiciela, P. Stępak
powiadomił przedstawiciele (P. Kuś), ale nie pojawił się. Pracownik Urzędu poszedł
z przedstawicielem powiatu, dokonano uzgodnień, a teraz musi być opinia powiatu.
Radny Zbigniew Wiernusz zwrócił się z pytaniem, czy odbędzie się w maju
spotkanie odnośnie kolei.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe odbędzie się takie spotkanie.
Insp. Roman Stępak poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym rozmawiał z P. Kusiem
i wszystko mu przekazał.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do kontynuacji porządku obrad.
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Radny Artur Dobrzyński stwierdził, Ŝe ktoś teraz czyści rzekę, kto to jest.
Naczelnik Wydziału odpowiedziała, Ŝe dwa tygodnie wstecz czyścili wędkarze, ale
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lądka Pani Łucja Emeryk poinformowała, Ŝe chcą
czyścić rzekę. Musi być jednak zgoda RZGW.
Radny Grzegorz Wysłobocki przypomniał o zniszczonych w czasie powodzi
kładkach w stronę Wojtówki.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe będzie to chyba zrobione.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak zapytała czy coś wiadomo nt. „Marzenia”.
Naczelnik Wydź. Przekazała, Ŝe jest właściciel, gmina pisze, był nadzór budowlany,
zostało zabezpieczone.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak dodała, Ŝe przy „Marzeniu” zawalił się płot, moŜe to
będzie jakaś podstawa do działań nadzoru budowlanego.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe gmina nie ma szczęścia do tych, którzy kupili po
atrakcyjnych cenach.
(Salę obrad opuścił radny Ryszard Wrona – 12 osób).
Ad. pkt. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2009
i procedura absolutoryjna.
a/ opinia RIO nt. sprawozdania z wykonania budŜetu miasta i gminy za rok 2009,
Przewodniczący Rady poinformował o pozytywnej opinii RIO.
b/ opinie komisji Rady Miejskiej nt. sprawozdania z wykonania budŜetu miasta
i gminy za rok 2009,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe komisje pozytywnie zaopiniowały
sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2009.
c/ opinia Komisji Rewizyjnej nt. sprawozdania z wykonania budŜetu miasta i
gminy za rok 2009,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe KR pozytywnie zaopiniowała w/w.
d/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Lądka Zdroju,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe komisja wystąpiła z pozytywnym
wnioskiem.
e/ opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium dla
Burmistrza Lądka Zdroju,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe RIO pozytywnie zaopiniowała w/w
wniosek.
f/ dyskusja
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
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g/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka
Zdroju za rok 2009,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Lądka Zdroju za rok 2009.
W wyniku głosowania przy 9 glosach „za”, 2 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym”
Rada podjęła uchwałę nr XLIII/345/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Na tym protokół zakończono.
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
27.05.2010 r.
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