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

Protokół nr XLVII/VII/10
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 lipca 2010 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 10.35. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG w Lądku Zdroju.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazyk.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 12. Przewodniczący powitał
wszystkich przybyłych na sesję Rady Miejskiej.
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
protokół z poprzedniej sesji.
I/4. Porządek obrad.
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/ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Miasta
i Gminy Lądek Zdrój za pierwsze półrocze roku budŜetowego, informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze
półrocze roku budŜetowego oraz informacji w sprawie kształtowania się wieloletniej
prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
c/ przyznania stypendiów,
d/ podziału gminy Lądek Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu wyborczym,
e/ podziału gminy Lądek Zdrój na numery i granice obwodów głosowania,
f/ upowaŜnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przyznawania
i przekazywania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
g/ zmiany uchwały nr XXX/253/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
4. Zamknięcie obrad.
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Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował:
•

Po długich rozmowach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska udało się
nam uzgodnić projekt Studium Uwarunkowań.
Od 2 sierpnia do 10 września dokument podlegać będzie wyłoŜeniu do publicznej
wiadomości. W dniach 31 sierpnia i 7 września odbędą się dyŜury projektantów, a 13
sierpnia debata publiczna w sprawie projektu studium.

•

Gmina prowadzi postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu na zadania
inwestycyjne w wysokości 4 800 000 zł.

•

W ubiegły piątek Gmina podpisała umowę w sprawie dofinansowania inwestycji
związanej z wykonaniem oświetlenia drogowego we wsi Konradów. Dofinansowanie
pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich.
Zadanie polegać będzie na zamontowaniu wzdłuŜ głównej drogi Konradowa 95
punktów świetlnych.

•

Przygotowywane są kolejne wnioski na wsparcie zamierzeń inwestycyjnych ze
środków Unii Europejskiej. W dniu jutrzejszym zostanie złoŜony wniosek na
zagospodarowanie terenów publicznych we wsiach: Kąty Bystrzyckie Orłowiec,
Lutynia, Wojtówka. Przygotowany teŜ został wniosek na dofinansowanie remontu
świetlicy we wsi Skrzynka.

•

Rozstrzygnęliśmy kolejne postępowania przetargowe i podpisaliśmy umowy na
wykonanie ocieplenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju. Prace budowlane są
w trakcie realizacji.

•

Bardzo mocno zaawansowane są prace związane z termomodernizacją Liceum
Ogólnokształcącego. Budynek jest juŜ praktycznie w całości ocieplony, trwają prace
tynkarskie i malarskie.

•

Rozpoczęła się budowa Fontany w przy ul. Ostrowicza. Kończy się przebudowa ul.
Cienistej. Wykonawca kończy teŜ prace związane z wymianą nawierzchni w Parku
JPII w okolicach Wojciecha a rozpoczynają się prace związane z przebudową
nawierzchni parku w okolicach ul. Ostrowicza.

•

W sierpniu wyłonimy wykonawcę prac związanych z systemem nawodnienia oraz
wykonawcę nowej nawierzchni w al. Modrzewiowej.

•

Zakończyła się realizacja budowy drogi w Skrzynce przy Kościele. Trwa przebudowa
2 dróg gminnych w Radochowie, ul. Wiejskiej i ul. NadrzeŜnej w Lądku Zdroju.

•

Powróciła sprawa dofinansowania inwestycji drogowej w Trzebieszowicach z
programu tzw. schetynówek. Chodzi o drogę koło szkoły podstawowej i zamku.
Jesienią ubiegłego roku złoŜyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania. Nasz wniosek
znalazł się poza listą zadań przeznaczonych na dofinansowanie. Był drugi pod kreską,
dzięki czemu zadanie będzie sfinansowane ze środków pochodzących z oszczędności.

•

Czekamy na ostateczną decyzję w sprawie boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 w
Lądku. Nasz wniosek przeszedł ocenę formalną, znalazł się na liście zadań do
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dofinansowania przez Ministerstwo Sportu. Nie mamy jeszcze umowy ani informacji
kiedy umowa zostanie podpisana.
•

Prowadzimy rozmowy z inwestorem, który chce wykonać park linowy w okolicy
arboretum. Jest to inwestor który ma 3 tego typu obiekty na terenie Niemiec.
Zrealizowanie tego przedsięwzięcia bardzo uatrakcyjni Lądek jeśli chodzi o aktywny
wypoczynek. Park linowy to teŜ przynajmniej kilka nowych miejsc pracy.

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.
Doszedł radny Artur Dobrzyński – 13 osób.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę
nr XLVII/365/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Miasta i
Gminy Lądek Zdrój za pierwsze półrocze roku budŜetowego, informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze
półrocze roku budŜetowego oraz informacji w sprawie kształtowania się wieloletniej
prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLVII/366/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ przyznania stypendiów,
Przewodniczący Edukacji, Kultury i Sportu Ireneusz Rakoczy poinformował, Ŝe komisja
wytypowała do stypendium następujące osoby:
Stypendium naukowe: Mateusz Kaczmarczyk – LO, Paulina Perwenis – SP-1, Jakub
Klimas – SP-1, Olga Kaczmarczyk – SP-1, artystyczne: Honorata Wacławek – SP-1,
sportowe: Ada Jończyk – Gimnazjum, Adrian Dugiel, Anna Węgrzyn i Katarzyna
Węgrzyn – SP-1, po 47,88 zł dla ucznia.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLVII/367/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ podziału gminy Lądek Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu wyborczym,
Przewodniczący Komisji Statutowej Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe nie ma opinii
komisji, jest sytuacja patowa.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
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W wyniku głosowania przy 6 głosach „za” (na prośbę: Leszek Pazdyk i Mirosław Babiak)
i 7 „przeciwnych” Rada nie podjęła uchwały.
e/ podziału gminy Lądek Zdrój na numery i granice obwodów głosowania,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za” i 5 „przeciwnych” Rada podjęła uchwałę nr
XLVII/368/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Insp. ds. kadr Katarzyna Pelczarska poinformowała, Ŝe jeśli nie będzie uchwały, to po
12.08.br. Komisarz Wyborczy wezwie Radę Miejską do podjęcia uchwały i wyznaczy
termin kolejnej sesji. Jeśli nadal nie zostanie podjęta uchwała, to komisarz sam wyznaczy
okręgi.
Radny Ryszard Wrona poinformował, Ŝe przedłoŜy projekt z innymi propozycjami.
f/ upowaŜnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przyznawania i
przekazywania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
V-ce Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Dariusz Styczyrz
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLVII/369/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ zmiany uchwały nr XXX/253/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
Radny Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku glosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLVII/350/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Zbigniew Wiernusz przedłoŜył interpelację pisemną.
Radny Dariusz Styczyrz stwierdził, Ŝe Burmistrz nie odpowiedział na większość pytań
zawartych w interpelacji.
Burmistrz powiedział, Ŝe do końca sierpnia udzieli odpowiedzi.
Radny Mirosław Babiak zapytał, czy w związku z ciągłym zalewaniem budynków przy
ul. Kłodzkiej będzie jakieś zabezpieczenie.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe kanalizacja jest droŜna, w okolicach mostu powinno powstać
zabezpieczenie. Trwają rozmowy z Zarządem Powiatowym.
Radny Ireneusz Rakoczy wystąpił z pytaniem, co z „Orlikiem”, kto w Urzędzie
odpowiada merytorycznie, czy są referencje firmy.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe merytorycznie odpowiada Pan Gworys, są referencje,
wykonawca wejdzie na plac budowy, podwykonawca ma wykonać budynek szatniowy.
Firma ma referencje, jest umowa.
Radny Ireneusz Rakoczy poinformował, Ŝe na Przedszkole moŜna pozyskać 75%
dofinansowania.
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Burmistrz stwierdził, Ŝe w województwie dolnośląskim nie ma środków na ten cel, ale
będą czynione próby znalezienia środków zewnętrznych w przyszłym roku.
Przewodniczący Rady zapytał jak bardzo % firma obniŜyła swoje koszty przy przetargu.
Nacz. Wydziału Jadwiga Kuryluk-Kądziela wyjaśniła, Ŝe było osiem ofert, firma
obniŜyła 55% wartości kosztorysowej, był protest, ale ekspert orzekł, Ŝe nie ma podstaw
do uwzględnienia protestu. Zakończenie prac do końca października br. Na razie
rozpoczęli roboty, ale jest niepokój.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czyim materiałem i sprzętem były robione prace na
ul. NadbrzeŜnej.
Dyr. ZBK Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe sprzęt był wypoŜyczony, pracownicy
pracowali poza godzinami pracy. Nie wie kto zakupił materiał, ale sprawdzi.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał co z tarasem na ul. Bema.
Dyr. ZBK wyjaśnił, Ŝe są problemy finansowe, a poza tym są bardziej priorytetowe
zadania.
Radny Zbigniew Wiernusz przypomniał o rowie k/wiaduktu.
Burmistrz powiedział, Ŝe będzie odpowiedź na piśmie.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, co z zapleczem na ul. Rynek i Zdrojowa, z drogą na
Lutynię, naprawą ławek na placu zabaw. Na ul. Partyzantów wyrwana ławka.
Dyr. Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe ławki wrócą na miejsce.
Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, Ŝe od trzech lat na ul. Rataja stoi auto i
zajmuje miejsce, nikt z tym nic nie robi. Na pismo dotyczące spraw poruszanych przez
NSZZ Solidarność odpowiedź nie jest satysfakcjonująca.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe trzy komisje z rzędu temat był dyskutowany, był
Przewodniczący Związku i radny zadawał pytania.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe oczekiwał konkretnej pisemnej odpowiedzi.
Burmistrz powiedział, Ŝe z całym szacunkiem, ale nie moŜe angaŜować pracownika Ŝeby
tylko udzielał odpowiedzi na pytania.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał czy radni mogą otrzymać studium w wersji
elektronicznej.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe zgłosiło się osiem osób, płyty będą w biurze Rady
Miejskiej.
Radny Ryszard Wrona poruszył temat ograniczenia tonaŜu samochodowego na drodze
do Zamku.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe będą wymienione znaki.
Radny Ryszard Wrona zapytał, co z mieszkańcami, którzy mają samochody cięŜarowe,
czy mają specjalne zezwolenia.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe najlepiej jak będą dla nich upowaŜnienia, albo
tablice „za wyjątkiem mieszkańców”.
Radny Ryszard Wrona poinformował o zatkanych przepustach przy drodze 392.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe prowadzone są rozmowy i korespondencja z Dolnośląską
SłuŜbą Dróg i Kolei, bo nie jest sprzątane. Od czasu do czasu sprząta ZBK, który złoŜył
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ofertę spisania umowy, Ŝe Gmina będzie to robiła, odpowiedziano, Ŝe skomplikowana
procedura i w tym roku niemoŜliwe. Zatoczka przy przystanku k/Remizy, chodnik w
kierunku Lądka Zdroju będzie naciskał, aby tam uporządkować Ŝeby nie zbierała się
woda.
Radny Ryszard Wrona zapytał czy przy okazji robienia drogi moŜna połoŜyć asfalt przed
Remizą.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie ma takiej moŜliwości, bo są procedury.
Radny Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe na ul. Kościuszki wszystkie śmieci
zostały w rowie.
Radny Czesław Korobij zapytał co z przepustem na ul. Niezapominajek.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela powiedziała, Ŝe zapewniono, Ŝe jest to zrobione.
Przewodniczący Rady zapytał kiedy będą zakończone prace na ul. Gerberów.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela zapewniła, Ŝe będzie to zrobione.
Radny Artur Dobrzyński poinformował, Ŝe przed hotelem „Lido” była kanalizacja,
połoŜono asfalt i to się zapada, naleŜałoby dołoŜyć asfaltu.
Radny Krzysztof Śliwowski przekazał, Ŝe na moście w Konradowie jest zabezpieczenie z
taśmy, ziemia się obsuwa, jest zagroŜenie.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe poszły zapytania o cenę. Prawdopodobnie wykonawca jest
wyłoniony. Po sesji zapyta pracownika kiedy rozpoczną się prace.
Radny Grzegorz Wysłobocki zapytał co z drogą od ul. Wiejskiej, zjazdy do posesji
zrobione, ale juŜ rozjeŜdŜone.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie jest w stanie powiedzieć kiedy fizycznie wejdą z
nakładaniem masy asfaltowej.
Ad. pkt. 4. 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:

Maria Staszyńska

Informację zweryfikował:

Leszek Pazdyk

Data wytworzenia:

01.10.2010 r.
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