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

Protokół nr XLV/V/10
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 27 maja 2010 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12.45. 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 13. Przewodniczący powitał Burmistrza,
radnych, pracowników Urzędu i ZBK.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji.
W wyniku glosowania przy 10 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” Rada zatwierdziła
w/w protokół.
I/4. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady poinformował o wprowadzeniu autopoprawki. Jako pkt. 1
będzie sprawozdanie Burmistrza
Radny Ryszard Wrona wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad
punktu dotyczącego uwzględnienia terenów zalewowych w studium zagospodarowania
przestrzennego.
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak stwierdził, Ŝe jest to temat KMK i wystąpił
z propozycją spotkania dotyczącego zagroŜenia p.powodziowego z projektantami i
wszystkimi zainteresowanymi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Ryszarda Wrony.
W wyniku głosowania przy 6 głosach „za”, 2 „przeciwnych” i 5 „wstrzymujących”
Rada przyjęła wniosek.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe będzie to pkt. 4 porządku obrad.
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,
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b/ zmiany uchwały nr VII/53/07 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 kwietnia
2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lądek-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
c/ utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka
w Lądku-Zdroju,
d/ zmiany uchwały nr XLII/337/10 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 marca
2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Orłowiec 2010-2020”,
e/ zmiany uchwały nr XXXI/262/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 kwietnia
2009 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kąty Bystrzyckie 20092015”,
f/ zmiany uchwały nr XLI/327/10 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 lutego
2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skrzynka 2010-2020”,
g/ zmiany uchwały nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29
października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lutynia
2010-2020”,
h/ zmiany uchwały nr XXXIII/273/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25
czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wojtówka
2009-2015”.
3. Informacja w sprawie wydanych decyzji w sprawie przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz dokonanej
aktualizacji opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego w roku 2009.
4. Wniosek radnego dot. ochrony przeciwpowodziowej w odniesieniu do projektu
Studium Zagospodarowania Przestrzennego.
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
poinformował:
•

Gmina Lądek Zdrój zajęła IX miejsce w rankingu gmin miejskich i miejsko wiejskich
Związku Powiatów Polskich.

•

Trwa uzgadnianie projektu Studium Uwarunkowań. Są duŜe trudności z uzgodnieniem
projektu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ze względu na wątpliwości tej
instytucji jeŜeli chodzi o inwestycje związane z wyciągami narciarskimi.

Przetargi:
Odbudowa drogi gminnej o długości 0,624 km Radochów nr geodezyjny działki 391.
Otwarcie ofert: 02.06.2010
- Odbudowa drogi gminnej nr 119812 – ul. NadbrzeŜnej w Lądku Zdroju.
Otwarcie ofert: 02.06.2010
- Przebudowa fontanny w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II.
Otwarcie ofert: 28.05.2010
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- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1
Kościelnej 31 – etap IV (izolacja ścian, fundamentów)
Otwarcie ofert: 28.05.2010

w Lądku Zdroju przy

ul.

- Remont drogi gminnej Skrzynka nr geodezyjny działki 262, 0+000 – 0+305 Km
W trakcie rozstrzygania, najtańsza oferta: 156.369,24 zł
- Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „MOJE BOISKO – ORLIK
2012.
W trakcie rozstrzygania, najtańsza oferta: 1.130.850,54 zł
- Oświetlenie parkowe w Parku im. Jana Pawła II w Lądku Zdroju.
W trakcie rozstrzygania, najtańsza oferta: 291.580 zł
- Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju, ul. Polna 2 –
etap IV (izolacja ścian, fundamentów, roboty nawierzchniowe)
Rozstrzygnięty, kwota: 306.451,93 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej w Lądku Zdroju I i II Etap - odcinek o
długości 1,985 km.
Rozstrzygnięty, kwota: 955.157,47 zł
•

W związku z powodzią jaka nawiedziła znaczne obszary Polski prowadzimy zbiórkę
środków czystości i Ŝywności dla miasta Bieruń w województwie śląskim

•

Mimo prowadzonych inwestycji w Parku JPII dwukrotnie w tym miesiącu maju
okolice Zdroju Wojciech słuŜyły jako plan filmowy. Najpierw na potrzeby filmu
„Wygrany” a później przy produkcji filmu o Mariannie Orańskiej (TVP3).

Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe we wtorek Burmistrz zamiast przyjmować
interesantów, brał udział jako statysta prze realizacji filmu. Mieszkańcy się skarŜą, Ŝe
biorą wolne, bo chcą rozmawiać z Burmistrzem, a jego nie ma.

Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwal w sprawie:
a/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2010,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały wraz z poprawkami wprowadzonymi na posiedzeniu
komisji przez Skarbnika Gminy.
Skarbnik Joanna Słoniewska przedstawiła kolejne poprawki do projektu wynikające
z otrzymanych decyzji. Decyzją Wojewody zwiększą się dochody w zakresie doŜywiania
w OPS, decyzją Wojewody zmniejszona dotacja celowa na ośrodki wsparcia – Wojtówka
(brak osób do korzystania zaświadczeń, kwota 2.799,00 zł, decyzją Krajowego Biura
Wyborczego Gmina otrzyma dotację na wybory prezydenckie 10.545, 00 zł .
Analogicznie po stronie zwiększenia i zmniejszenia wprowadza się w/w decyzje.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
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W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada zatwierdziła w/w
poprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę
nr XLV/347/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ zmiany uchwały nr VII/53/07 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 kwietnia
2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lądek-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
Przewodniczący Komisji Edukacji Ireneusz Rakoczy
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

poinformował, Ŝe komisja

W wyniku głosowania przy 13 glosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLV/348/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka
w Lądku Zdroju,
Przewodniczący komisji Ireneusz Rakoczy poinformował, Ŝe komisja jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLV/349/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ zmiany uchwały nr XLII/337/10 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 marca
2010 r., w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Orłowiec 20102020”,
V-ce Przewodniczący Komisji Komisji Uzdrowiskowej Dariusz Styczyrz poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał dotyczące planów
odnowy wsi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLV/350/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ zmiany uchwały nr XXXI/262/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30
kwietnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kąty
Bystrzyckie 2009-2015”,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLV/351/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ zmiany uchwały nr XLI/327/10 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 lutego
2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Skrzynka 20102020”,
Przewodniczący Rady podda pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLV/352/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ zmiany uchwały nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29
października 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Lutynia 2010-2020”,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLV/353/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ zmiany uchwały nr XXXIII/273/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25
czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wojtówka
2009-2015”,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 glosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLV/354/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Informacja w sprawie wydanych decyzji w sprawie przekształcenia
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz dokonanej
aktualizacji opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego w roku 2009.
Radny Artur Dobrzyński zapytał, czy będzie aktualizacja wszystkich uŜytkowników
uŜytkowania wieczystego, bo na razie zmienia się tylko tym, co płacą najwięcej. Wszyscy
powinni być traktowani równo, a nie wybiórczo. Jednym się podnosi, a innym nie.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe przyjęty system broni
interesu gminy. Przekształcenia trwają pięć lat. Przyjęto zasadę, Ŝe zacznie się od tych,
którzy wpłacają najwięcej, dla dobra interesu gminy. Generalnie wszyscy będą mieli
przekształcenia. Trybunał orzekł, Ŝe będzie wzrost nie więcej niŜ połowę wartości. Jeśli
radny uwaŜa, Ŝe tendencyjnie lub wybiórczo, to naleŜy złoŜyć o przeprowadzenie
kontroli.
Radny Artur Dobrzyński odpowiedział, Ŝe reprezentuje wszystkich mieszkańców.
Ad. pkt. 5. Wniosek radnego dot. ochrony przeciwpowodziowej w odniesieniu do
projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego.
Radny Ryszard Wrona stwierdził, Ŝe biorąc pod uwagę, to co się teraz dzieje w Polsce,
Rada powinna złoŜyć konkretne wnioski np. dotyczące terenów zalewowych. Na takich
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terenach nie powinno się budować budynków mieszkalnych. Musi być teren, na którym
rzeka moŜe się rozlać. Pani projektant powinna się tym zająć, bo ma wgląd w dokumenty.
NaleŜy ująć niezabezpieczone brzegi rzeki. Powinny być uwzględnione umocnienia. Rada
powinna wnieść uwagi do koncepcji.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela wyjaśniła, Ŝe w studium nie ujmuje się koncepcji
planistycznych, ujmuje się strefy zabezpieczeń pośrednich i bezpośrednich. W studium
nie ujmuje się koncepcji zagroŜenia. Strefy pośrednie i bezpośrednie zagroŜenia są
uzgadniane w RZGW. MoŜe w piątek będzie coś wiadomo, bo będzie planistka. To jest
dopiero koncepcja i wskazane jest składanie uwag.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk zwrócił się do radnych, aby przedkładali uwagi i
wnioski dotyczące koncepcji.
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak stwierdził, Ŝe komisja merytoryczna
powinna się zająć wszystkimi uwagami, które będą przekazane do wydziału i poprosił o
informację, kiedy będą Panie projektantki.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe wszyscy będą poinformowani odnośnie
posiedzenia komisji.
Radny Mirosław Babiak oznajmił, Ŝe naleŜy się zastanowić, co gmina powinna zrobić,
jaki zakupić sprzęt, który moŜe być potrzebny.
Radny Ryszard Wrona przypomniał, ze dwa lata temu składał wniosek o zakup sprzętu
np. do workowania.
Skarbnik Joanna Słoniewska wyjaśniła, Ŝe wtedy były środki, ale pracownik
merytoryczny to wstrzymał, bo ponoć to było nieefektywne.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
Ad. pkt. 5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Zbigniew Wiernusz złoŜył interpelację w sprawie Pani. Jakubowskiej.
Radny Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe nie otrzymał odpowiedzi na interpelację
z 08.04.br.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe juŜ jest odpowiedź na interpelację, zostanie przekazana do
biura Rady.
Radny Dariusz Styczyrz stwierdził brak ustosunkowania się do protokołu KR (pkt. 3),
zapytał równieŜ, co z mieszkaniami poddaszowymi.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, Ŝe nie naliczane są odsetki od zobowiązań
wobec firmy „WASAMA”.
Pracownik ZBK Krzysztof Krawczyk odpowiedział, Ŝe nie została przekazana z Urzędu
dotacja.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe będzie przekazana jak Urząd
Wojewódzki przekaŜe dotację uzdrowiskową.
Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała 367.296 tys. zł dotacji dla ZBK gmina
zalega. Z tytułu zlecenia zadań teŜ są zaległości w kwocie 110 tys. zł. (ul.Wiejska).
Radny Dariusz Styczyrz zapytał z czego wynikają te zaległości.
Skarbnik przypomniała, Ŝe składała informację na początku stycznia br. jakie
zobowiązania przeszły z ub. roku. Spowodowane jest to przede wszystkim akcją zimową
i skutkami usuwania powodzi.
Burmistrz dodał, Ŝe gmina po powodzi dostała 6 mln. zł., ale 2 mln. zł. trzeba było
dołoŜyć. Jest teŜ problem ze sprzedaŜą nieruchomości, zaległości z tytułu podatku od
nieruchomości.
Przewodniczący Rady zapytał, co z windykacją.
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Skarbnik Joanna Sloniewska odpowiedziała, Ŝe jest to na bieŜąco robione. Największą
pozycją zobowiązań jest ZBK.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy zagroŜona jest płynność finansowa gminy.
Skarbnik Joanna Słoniewska potwierdziła, Ŝe jest problem z płynnością.
Burmistrz dodał, Ŝe są okresy, Ŝe np. pierwsza połowa jest słaba.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe kulą u nogi jest ZBK.
Skarbnik wyjaśniła, Ŝe naleŜności i zobowiązania ZBK się pokrywają.
Przewodniczący Rady wystąpił z pytaniem na jakim etapie jest szacowanie wartości
kompostowni.
Burmistrz Lądka Zdroju poinformował, Ŝe jeszcze nie jest to oszacowane, w czerwcu
będzie wiadomo, co gmina ma wnieść i wtedy wycena.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał co dalej z ZBK, były rozpoczęte analizy.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, Ŝe nie ma sensu robić pełnej
restrukturyzacji, bo tak juŜ kiedyś zrobiono (PUK). Są dwie kwestie: gospodarka
śmieciowa i mieszkaniowa. Po zakończeniu kwestii związanej ze śmieciami będzie moŜna
zająć się kwestią mieszkaniową. Jak będzie wiadomo w przybliŜeniu ile gmina musi
wnieść we wspólne zadanie śmieciowe ze Stroniem Śl., będzie moŜna przedstawić
zespołowi ds. restrukturyzacji ZBK co dalej.
Przewodniczący Rady podsumował, Ŝe ten zespół, ta Rada juŜ nie będzie w tym
uczestniczyła.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe nie da się wszystkiego jednocześnie ani organizacyjnie, ani
finansowo. W ub. roku Rada przyjęła uchwałę dotyczącą 90% bonifikaty sprzedaŜy
mieszkań. Gmina ponosi teŜ duŜe koszty związane z utrzymaniem mieszkań
komunalnych. Jeśli będzie mniejszy zasób, to będzie o wiele łatwiej.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe wykupią ci, którzy mają środki, a ci co nie płacą,
nadal będą dłuŜnikami. Przewodniczący zapytał teŜ ile kosztuje zmiana strony
internetowej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe 18 tys. zł. i stwierdził, Ŝe nie jest to
wygórowana cena.
Radny Dariusz Styczyrz przypomniał, Ŝe była aprobata Burmistrza, Ŝe będą spotkania
dotyczące restrukturyzacji ZBK, kiedy to będzie realne.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jeszcze w czerwcu. Musi być przedłoŜona dokumentacja,
którą firma przygotowuje. Strona internetowa jest to jedna z waŜniejszych metod
promocji gminy uzdrowiskowej. Wprowadzono wiele nowych rozwiązań.
Radny Ryszard Wrona przekazał, Ŝe jest tylko mapka Lądka, a powinna być Gminy.
Radny Mateusz Kurdziel stwierdził, Ŝe to standard, który funkcjonuje w innych gminach.
Dyr. CKiR dodałą, Ŝe będą korekty, uzupełnienia, co kilka lat trzeba stronę
modyfikować.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk zgłosił, Ŝe na drogach wojewódzkich – ul.
Łąkowa, NadbrzeŜna, skrzyŜowanie przy ogródkach działkowych są zapchane studzienki
i je nie wykoszono trawy.
Burmistrz Lądka Zdroju poinformował, Ŝe ogłoszono przetarg na utrzymywanie dróg
wojewódzkich. ZBK złoŜył najniŜszą ofertę, ale poinformowano, Ŝe nie moŜna z punktu
prawnego podpisać z ZBK umowy. Zaproponowano, Ŝe gmina podpisze umowę, ale
otrzymano odpowiedź, Ŝe nie są w stanie podpisać umowy. Zarząd Dróg i Kolei podpisze
umowę z innym wykonawcą.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe moŜe taniej postawić tablice z informacją, kto jest
właścicielem ulicy lub drogi, bo kuracjusz, czy turysta nie wie czyja to własność i dlatego
są nieprzychylne komentarze pod adresem gminy.
Przewodniczący poruszył równieŜ sprawę nieczyszczonych studzienek, zapytał o murek
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i kabel na ul. Gerberów oraz o przegląd gwarancyjny w/w.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela przekazała, Ŝe był przegląd, wystąpiono ponownie do
zakładu energetycznego o prawidłowe umieszczenie kabla. Ul. Gerberów i Krokusów –
barierka, na razie przeprowadzono przetargi i okaŜe się ile zostanie środków. MoŜe uda
się cośc zrobić sposobem gospodarczym.
Radny Mirosław Babiak zapytał, co z boiskiem Orlik, kiedy będzie, co z czwartym
etatem w StraŜy Miejskiej, co z oświetleniem Ratusza, czy najpierw remont, a później
oświetlenie, czy odwrotnie.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe w trakcie jest rozpatrywanie
przetargu na Orlika, gmina długo czekała na uzgodnienia projektowe, dokumentację z
Ministerstwa Sportu.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela dodała, Ŝe jeśli chodzi o boisko Orlik, to jest okres IVX. Otwarto oferty, jest nadzieja, Ŝe w czerwcu będzie moŜna rozpocząć jeśli tylko pogoda
będzie sprzyjała.
Burmistrz poinformował, Ŝe ogłoszenie przetargu opóźniło się nie z winy gminy. StraŜ
Miejska, nie najlepiej jest z finansami, nie czas na rozbudowę administracji. Gmina jest w
trakcie realizacji monitoringu, zmniejszy to wandalizm. Ratusz – dzięki uprzejmości
firmy Philips był bezpłatny pokaz iluminacji. Modernizacja Ratusza będzie trwała
zapewne kilka lat, bo zakres robót byłby bardzo duŜy, termomodernizacja, wymiana
stolarki, sieci, a na końcu elewacja. W optymistycznym wariancie będzie to za trzy, cztery
lata. Na potrzeby iluminacji trzeba będzie prowadzić teŜ niezbędne prace dlatego trzeba to
zrobić przed elewacją. Efekt pokazu był dobry, takie były komentarze.
Radny Mirosław Babiak zapytał jaki będzie koszt docelowy.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie wie. Jeśli Rada zaakceptuje, to to zleci wykonanie
dokumentacji. Pierwotnie mówiono, Ŝe ok. 200 tys.zł, teraz jest informacja, Ŝe ok. 200 tys.
zł. MoŜna to robić stopniowo.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał dlaczego był przedstawiony tylko jeden wariant.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, Ŝe moŜna dyskutować nt. róŜnych wariantów,
ale budynek jest zabytkowy i musi być akceptacja konserwatora zabytków. Pani
konserwator wyraziła zgodę na światło tylko białe.
Radny Ryszard Wrona wystąpił z pytaniem co waŜniejsze, czy sprawa bezpieczeństwa,
czy oświetlenie Ratusza. Na bezpieczeństwo nie ma pieniąŜków, a na iluminację są
pieniąŜki.
Burmistrz stwierdził, Ŝe w 2008 r. odbyło się głosowanie i kaŜdy radny zgodnie z
sumieniem podjął decyzję. Na bezpieczeństwo Gmina wydaje ok. 300 tys. zł., a na
promocję 100 tys. zł. NaleŜy te kwestie traktować równie waŜnie. Burmistrz
zaproponował, aby porozmawiać z tymi, którzy Ŝyją z turystyki.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe nie tylko oświetlenie Ratusza jest waŜne, ale drogi,
dziury, brak zabezpieczenia i bezpieczeństwo.
Radny Ryszard Wrona stwierdził, Ŝe naleŜy zadecydować czy ma być bezpiecznie, czy
najpierw pięknie.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zapytał jakie nakłady są potrzebne by mieszkańcy
i turyści czuli się bezpiecznie.
Radny Ryszard Wrona odpowiedział, Ŝe jak wcześniej mówił Przewodniczący Rady
trzeba się spotkać, analizować i liczyć, a później rozmawiać.
Radny Ireneusz Rakoczy poprosił o informację dotyczącą budynku ul. Rynek 12.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe przyszła zgoda z Urzędu Wojewódzkiego na
wydzierŜawienie budynku. Pole do popisu dla prawników jak to najlepiej zrobić.
Radny Ireneusz Rakoczy powiedział, Ŝe moŜe grupa mieszkańców się zbierze i zechce
wykupić. Radny zapytał teŜ o budynek ul. Widok 13, nic tam się nie dzieje.
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Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela wyjaśniła, Ŝe jest juŜ drugi czy trzeci właściciel.
Interweniowała w nadzorze budowlanym. Skuteczność nadzoru budowlanego jest taka
jaka jest.
Radny Ireneusz Rakoczy zapytał, co z budynkiem naprzeciwko CKiR.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela poinformowała, Ŝe jest od grudnia nowy właściciel,
przedłoŜył koncepcję zagospodarowania. Ma być hotel z gastronomią i małe SPA.
Radny Ireneusz Rakoczy zapytał, co z plombą ul. Zdrojowa.
Naczelnik Wydziału odpowiedziała, Ŝe jest obietnica, Ŝe będą budować.
Burmistrz dodał, Ŝe właściciele mają wstępną koncepcję z układem mieszkań.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe nadal jest nie zasypana dziura k/wiaduktu,
radny zapytał teŜ, co ze sprawą Pani Bukowskiej z ul. Bema.
Dyr. ZBK odpowiedział, Ŝe w tej chwili jest niesprzyjająca pogoda, ale prace będą
robione na bieŜąco.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, co z budynkiem po szpitalu, po prawej stronie i czy
powiat wyrazi zgodę, aby przerobić to na mieszkania.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe starostwo będzie to sprzedawać, ale zgodnie z planem
zagospodarowania ma tam być lecznictwo.
Przewodniczący Rady zasugerował, Ŝe moŜe naleŜy dokonać zmian w planie
zagospodarowania.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe to starostwo powinno wystąpić o takie zmiany, wiedzą, Ŝe gmina
jest w trakcie przygotowania studium, bo starostwo opiniuje.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe starostwo opiniuje, ale moŜe trzeba wystąpić z taką
propozycją.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, czy to prawda, Ŝe był inwestor, który chciał budować
domki jednorodzinne.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe pierwszy raz słyszy.
Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała, Ŝe była osoba, która ma w Radochowie
działki rolnicze i prawdopodobnie złoŜyła o zmianę w planie zagospodarowania.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał kto powinien wybudować drogę na ul. Granicznej do
budynku Jadwiga.
Burmistrz Lądka Zdroju odpowiedział, Ŝe gmina do działki, a na działce właściciel.
Radny Artur Dobrzyński zgłosił, Ŝe na ul. Kościuszki 68 przelewa się woda, nie
wiadomo, czy to wina studzienki, czy rowu.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek obiecał, Ŝe będzie to sprawdzone.
Radny Artur Dobrzyński zwrócił się z prośbą o postawienie znaku zakazu parkowania
dla samochodów cięŜarowych i autobusów na ul. Kościuszki (zatoczka), bo tam jest
parking dla samochodów osobowych.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał, co z przetargiem na budowę drogi w Radochowie.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe przetarg jest rozstrzygnięty, do
końca października trzeba to zrobić.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał, co z atestem na huśtawki na placu zabaw.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie ma atestów, bo to było robione kilka lat temu przez
więźniów.
Radny Ryszard Wrona zwrócił się z prośbą o interwencję u zarządcy Białki o wycięcie
krzaków.
Burmistrz stwierdził, Ŝe coś było robione w ub. roku.
Radny Ryszard Wrona przypomniał, Ŝe w marcu ub.r. Burmistrz obiecał, Ŝe będą
umieszczone tabliczki na drodze na Zamek.
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Burmistrz wyjaśnił, ze będzie zdjęty zakaz, bo zablokowano Nadleśnictwu dojazd.
Uzgodniono w formie notatki, Ŝe Nadleśnictwo będzie partycypowało w kosztach
naprawy drogi.
Radny Ryszard Wrona zapytał, kto ma wykaszać rowy, kto ma utrzymywać droŜność.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przekazał, Ŝe spada to na gminę, będzie zlecone
wykaszanie. Do końca czerwca wyjaśni się sprawa bezrobotnych, którzy mogliby to robić.
Radny Ryszard Wrona zapytał, co z Zamkiem odnośnie EURO.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nic nie wiadomo.
Radny Ryszard Wrona zapytał, kto i na jakiej zasadzie wyznacza granice Natura 2000.
Nacz. Jadwiga Kurryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe nie wiadomo wg. jakich zasad.
Były protesty, nie wyznaczono dokładnych granic. Nikt z gminą się nie kontaktował.
Podejmując próby protestu gmina zdobyła elektroniczne mapy. Regionalna Dyrekcja
przygotowała negatywną opinię. Z Regionalnej Dyrekcji dziwiono się skąd gmina ma
takie mapy.
Burmistrz stwierdził, Ŝe dla rozwoju gminy strefy ochronne są gorsze niŜ powódź.
Radny Stanisław Skrobotun przekazał, Ŝe naleŜy zabezpieczyć plac zabaw na ul.
Kościuszki, wyjście jest prosto na jezdnię. NaleŜy wymalować pasy na trzy auta na ul.
Kościuszki (zatoczka), przy hotelu Mir-Jan leŜy drewno, które trzeba uprzątnąć. Radny
poinformowała równieŜ, Ŝe między Biurem Pracy, a Nadleśnictwem przebicie się przez
procedury graniczy z cudem.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe na posiedzeniach komisji apelował o pomoc dla
powodzian. Radni teŜ powinni wystąpić z pomocą. NaleŜy zadecydować w jakiej formie
ma być ta pomoc. Przewodniczący zaproponował składkę i wpłacenie zebranej kwoty na
konto, albo kaŜdy przekaŜe indywidualnie.
Radny Stanisław Skrobotun wystąpił z wnioskiem, aby z diet kaŜdy radny przekazał po
sto zł, a resztę z funduszu radnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w wniosek.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zwrócił się z prośbą o stanowisko Rady odnośnie
iluminacji Ratusza.
Radny Ryszard Wrona wystąpił z wnioskiem czy iluminacja, czy zakup sprzętu
zabezpieczającego.
Przewodniczący Rady zapytał jaka będzie płatność.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe najpierw dokumentacja, a w przyszłym roku reszta.
Radny Artur Dobrzyński poprosił o informację jaki będzie koszt przygotowania
dokumentacji.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przekazał, Ŝe będzie to ok. 6-8 tys. zł., ale moŜe to być
robione etapami. Jeśli nie będzie dokumentacji, to nigdy nie będzie wiadomo, co dalej i
jakie będą koszty.
Radny Ryszard Wrona przypomniał, Ŝe postawił wniosek czy iluminacja, czy
bezpieczeństwo i naleŜy go przegłosować.
Radny Stanisław Skrobotun stwierdził, Ŝe przedmówca chce sprzedać kiełbasę
wyborczą. Bezpieczeństwo, to co innego, a iluminacja, to co innego. Nikt z radnych nie
zagłosuje przeciw bezpieczeństwu. Jeśli Komisja Statutowa zawnioskuje o zakup sprzętu,
to komisja BudŜetu i Finansów i inne komisje siądą i będą szukać pieniędzy.
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz poinformował, Ŝe wniosek musi być
jasno sprecyzowany.
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Radny Artur Dobrzyński powiedział, Ŝe rozumie radnego Wronę, ale czy to jest w
budŜecie.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe jest na usługach.
Insp. Sebastian Łukasiewicz podkreślił, Ŝe wniosek radnego Wrony jest bardzo ogólny.
Zapis dotyczący przeznaczenia 8 tys. zł. na projekt jest w budŜecie i nie ma potrzeby
zgody Rady. Jest to gest dobrej woli Burmistrza w stosunku do radnych.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przypomniał, Ŝe w ubiegłym roku powiedział, Ŝe
będzie ten temat konsultował z Radą, co czyni teraz. Cała sprawa wzięła się w ub.r., kiedy
zaproponował zmiany w budŜecie o kwotę 50 tys. zł. na iluminację Ratusza. Ostateczna
decyzja była uzaleŜniona od Rady. Niech Rada określi czy jest na tak, czy na nie.
Dyskusja trwa za długo.
Insp. Sebastian Łukasiewicz powiedział, Ŝe powinno to być oświadczenie, które Rada
moŜe przyjąć, ale nie jest to wiąŜące dla Burmistrza.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący przystąpienia do
zlecenia przygotowania projektu iluminacji.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, 3 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących” Rada
przyjęła w/w wniosek.
Dyr. CKiR Małgorzata Bednarek zaprosiła na „Dni Lądka Zdroju”, w tym roku pn.
„Marianny OrańskieJ’. Przekazała równieŜ informację, Ŝe w czerwcu br. będzie delegacja
z Holandii, odbędzie się spotkanie w tej sprawie. Holendrzy przekazali 8,5 tys. zł na
odnowę obelisku Marianny Orańskiej. Przekazali gminie 750 euro, za które zakupiono
krzesła składane z wóŜkiem.
Ad. pkt. 6. Zamknięcie 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
27.05.2010 r.
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