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

Protokół nr XLIX/X/10
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 1 października 2010 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12.30. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG w Lądku Zdroju.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 15. Przewodniczący powitał
Burmistrza, radnych, stypendystów i ich rodziców, mieszkańców, pracowników ZBK
oraz przedstawiciela Stronia Śl. Pana Janusza Lignarskiego.
I/3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów
z poprzednich sesji.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” Rada zatwierdziła
w/w protokoły.
I/4. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poinformował o zdjęciu z porządku obrad
projektu dotyczącego zmian w budŜecie oraz projektu w sprawie skargi. Pozostałe
projekty zmienią kolejność.
Porządek obrad w brzmieniu:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie
protokołów z poprzednich sesji).
II.
Część II.
1. Wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XLVI/359/10 z dnia 24
czerwca 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielenia ulg
w spłacie naleŜności pienięŜnych o charakterze cywilno-prawnym przypadającym
gminie Lądek Zdrój oraz jej jednostkom organizacyjnym,
b/ wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Lądek Zdrój,
c/ ustalenia sieci i obwodów przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie
Gminy Lądek-Zdrój.
4. Informacja z działalności GKRPA za I półrocze 2010 r.
5. Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta i gminy za I półrocze 2010 r.
6. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
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7. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt.1. Wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe przyznano cztery stypendia naukowe, jedno
naukowe i cztery sportowe. Przewodniczący złoŜył gratulacje stypendystom, ich
rodzicom i Ŝyczył dalszych sukcesów.
Ad. pkt. 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
•

Trwa rewaloryzacja parku JPII, zakończyła się modernizacja oświetlenia, I etap
nawierzchni, przebudowa fontanny, przebudowa ul. Cienistej,
trwa II etap
nawierzchni i nawierzchnia w al. Modrzewiowej

•

Zakończyła się termomodernizacja LO

•

Trwa termomodernizacja SP nr 1,

•

Zakończyła się przebudowa nawierzchni przed Gimanzjum

•

Podpisaliśmy umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1

•

Czekamy na umowę z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie budowy boiska
wielofunkcyjnego przy SP nr 1

•

Podpisaliśmy umowę na remont drogi do SP i Zamku w Trzebieszowicach –
inwestycja współfinansowana z programu budowy „Schetynówek”

•

Kończy się przebudowa 2 dróg w Radochowie, ul. NadbrzeŜnej, trwają prace przy
przebudowie ul. Wiejskiej i Spacerowej

•

Podpisaliśmy umowę na budowę oświetlenia w Konradowie – współfinansowanie z
programu Odnowy Wsi

•

Podpisaliśmy umowę na uruchomienie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 800 tys
zł.

•

Wykonawca firma Saltex ma opóźnienie w realizacji zadania „Budowa kompleksu
boisk Orlik 2012”

•

W związku z uwagami do Studium Uwarunkowań, w przyszłym tygodniu rozpocznie
się ich rozpatrywanie, zaprosiłem do pracy komisję mienia

•

Trwają prace związane z utworzeniem spółki śmieciowej, szczegóły w sprawach
róŜnych,

Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XLVI/359/10 z dnia 24
czerwca 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg
w spłacie naleŜności pienięŜnych o charakterze cywilno-prawnym przypadającym
gminie Lądek Zdrój oraz jej jednostkom organizacyjnym,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 glosach „za”, 1 „przeciwnym” i 2 „wstrzymujących”
Rada podjęła uchwałę nr XLVIII/371/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Lądek
Zdrój,
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela poinformowała, Ŝe opłata adiacencka
naliczana jest w przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem
lub w przypadku uzbrojenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej.
Opłata naliczana jest w terminie trzech lat od momentu uprawomocnienia się decyzji
podziałowej lub zakończenia inwestycji. W związku ze zmianami ustawy wystąpiła
konieczność zmiany uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła
uchwałę nr XLVIII/372/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ ustalenia sieci i obwodów przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie
Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodniczący Komisji Ed. Kult. i Sp. Ireneusz Rakoczy poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLVIII/373/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 4. Informacja z działalności GKRPA za I półrocze.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta i gminy za I półrocze
2010 r.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe RIO pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze 2010 r.
Przewodniczący przekazał, Ŝe Burmistrz wystąpił do Rady o wyraŜenie opinii
w sprawie zawarcia umowy zamiany nieruchomości pn. „Muszla koncertowa” w
zamian za nieruchomość połoŜoną przy ul. Wolności wraz ze źródłem wody
mineralnej „Chrobry”.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, Ŝe obiekt uŜytkowany jest przez
instytucje kultury. Obiekt znajduje się w tragicznym stanie. Powstał pomysł, aby
przejąć go od Uzdrowiska. Minister Skarbu, który jest właścicielem obiektu
przedstawił stanowisko, Ŝe nie ma moŜliwości nieodpłatnego przekazania przez
Uzdrowisko, ale jest moŜliwość zamiany za teren w pobliŜu. Na przyszłą sesję będzie
przygotowany projekt uchwały dotyczący w/w zamiany.
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Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, czy jeśli teraz Gmina przejmie obiekt, to czy
przyszły Burmistrz będzie miał pieniądze na remont, bo zadanie moŜe zostać
skreślone z budŜetu tak jak teraz to zrobiono wykreślając zadanie dotyczące
oświetlenia na oś. Słonecznym.
Ad. pkt. 6. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady powitał Pana Janusza Lignarskiego – przedstawiciela Gminy
Stronie Śląskie.
Pan Janusz Lignarski poinformował, Ŝe jest członkiem zespołu, który rozpatrzy
wszystkie sprawy dotyczące składowania odpadów. Zajął się formą organizacyjoprawną przedsięwzięcia i przedstawił projekt spółki „ Międzygminnego Zarządu
Gospodarki Odpadami” spółka z o.o.:
Udziałowcy : Gmina Lądek Zdrój i Stronie Śląskie
Cel: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami w gminach będących
udziałowcami z wykorzystaniem majątku tych gmin związanego z gospodarką
odpadami oraz dotacji celowych gmin i innych podmiotów ochrony środowiska.
Zadania:
Racjonalne, tj. minimalizujące koszty i maksymalizujące efekty ekologiczne
zagospodarowanie odpadów.
Prowadzenie w imieniu gmin wszystkich spraw związanych z ustawowymi
obowiązkami gmin w zakresie gospodarki odpadami.
Modernizacja i rozbudowa kompostowni w Lądku.
Budowa IV kwatery składowiska odpadów w Stroniu Śląskim.
Rekultywacja składowisk odpadów w Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim.
Administrowanie kompostownią i składowiskiem odpadów w Stroniu Śląskim.
Przeładunek i transport odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania.
Wydzielenie ze strumienia odpadów wytwarzanych na obszarze gmin odpadów
opakowaniowych, odpadów mineralnych, odpadów organicznych i innych odpadów
problemowych i ich zagospodarowanie.
Aktywne poszukiwanie finansowania zewnętrznego i tworzenie projektów gospodarki
odpadami wykorzystujących takie finansowanie.
Inicjowanie działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami na obszarze gmin.
ZałoŜenia ekonomiczne:
1.Finansowanie inwestycji:
Inwestycje realizowane ze środków gmin (wniesionych jako udział do spółki lub
dotacja celowa dla spółki).
2. Finansowanie działalności operacyjnej:
Działalność operacyjna w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych od mieszkańców powinna się bilansować. Konieczne skorelowanie:
cen za usługi podmiotów odbierających odpady od mieszkańców, kosztów
przetwarzania i unieszkodliwianiu odpadów, stawek opłat maksymalnych za usługi
odbioru odpadów komunalnych uchwalanych przez samorządy.
3. Finansowanie innych zadań z zakresu gospodarki odpadami:
Zadania w zaleŜności od charakteru finansowane przez podmioty (gminy, jednostki
organizacyjne gmin, inne podmioty) zobowiązane do ich wypełniania lub inicjujące
ich podjęcie. Zadania realizowane na zlecenie podmiotów w oparciu o stosowne
umowy.
Kapitał zakładowy spółki:
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Udział gmin w wysokości przewidywanych nakładów inwestycyjnych wpłacane wg
harmonogramu realizacji inwestycji.
Dotychczasowy majątek gmin (grunty, kompostownia, składowiska) oddany w
uŜytkowanie. Spółka będzie realizowała inwestycje w tzw. Obcych środkach trwałych.
Inne uwarunkowanie:
Zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Zatrudnienie nie przekraczające 5 osób.
Większość robót zlecanych firmom zewnętrznym.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał o wysokość udziałów obu gmin.
Pan Janusz Lignarski odpowiedział, Ŝe nie poda, bo tego problemu nie zamknięto.
WaŜne są moŜliwości budŜetów i oddziaływanie na spółkę w następnych latach. Na
ten moment moŜe posłuŜyć się opracowaniem „PROGEO”. Zakłada, Ŝe 3,5 miliona,
to maksymalne nakłady.
Burmistrz stwierdził, Ŝe nie byłoby dobrze, aby udziały były równe, to jest do
uzgodnienia.
Radny Dariusz Styczyrz wystąpił z pytaniem, do kiedy moŜe funkcjonować czwarta
kwatera w Stroniu Śląskim.
Pan Janusz Lignarski odpowiedział, Ŝe w gospodarce odpadami funkcjonują tony,
ale mówi się o składowisku, a nie tonaŜu. Kwatera jest na dwa lata. Nie powie jak uda
się zmienić morfologię odpadów, będzie to zaleŜało od tego jak będą segregowane i
składowane strumienie odpadów.
Radny Dariusz Styczyrz poruszył sprawę transportu i wywozu poza składowisko w
Stroniu Śląskim, co będzie z drogą powiatową, kiedy nastąpi jej modernizacja.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zaproponowano przygotowanie finansowego wniosku
tzw. Schetynówki, ale odpowiedziano z powiatu, Ŝe gmina ma przejąć i sama
wyremontować drogę.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela dodała, Ŝe obie gminy muszą się dogadać
i zrobić wszystko Ŝeby powiat zmusić, będzie zarząd niech walczy.
Przewodniczący Rady zapytał na co przeznaczana jest opłata Marszałkowska, czy
jest moŜliwość skorzystania z tych pieniędzy.
Pan Janusz Lignarski odpowiedział, Ŝe nie jest z tym na bieŜąco.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela wyjaśniła, Ŝe kiedyś gminy dostawały
20%, teraz nie. MoŜna skorzystać z funduszu ochrony środowiska.
Radny Mirosław Babiak zapytał, co ze stacją przeładunkową w Lądku Zdroju.
Pan Janusz Lignarski stwierdził, Ŝe tego nie zaniechano, będzie stacja
przeładunkowa.
Radny Zbigniew Wiernusz wystąpił z pytaniem jak długo będzie funkcjonowała
spółka.
Pan Janusz Lignarski wyjaśnił, Ŝe ten podmiot ma przejąć te zadania od gminy.
Będzie to zaleŜało od obróbki odpadów.
Radny Grzegorz Wysłobocki stwierdził brak dokładnych wyliczeń, ile będzie
kosztowało jak powstanie spółka, a ile jeśli pozostanie tak, jak jest.
Pan Janusz Lignarski poinformował, Ŝe jeśli mowa o współpracy, to musi powstać
jakiś podmiot, który będzie to regulował, jeśli chodzi o porównywanie kosztów , to są
wyliczenia.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela przekazała, Ŝe firma „PROGEO”
przedstawiła koszty, ale nikt nie powie jakie one będą za dwa lata. Są dwie
moŜliwości; albo wywozić wszystko, albo przesiać i zagęścić i wtedy koszt będzie
niŜszy.
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Burmistrz dodał, Ŝe ok. 50% odpadów po przekompostowaniu będzie moŜna
rekultywować. Trzeba pamiętać, Ŝe opłata środowiskowa ma wzrosnąć do czterystu zł.
Od kaŜdego mieszkańca trzeba będzie wziąć rocznie jeden tysiąc zł.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał, czy z punktu widzenia mieszkańca warto wejść w
spółkę, czy samemu wywozić do Ścinawki.
Pan Janusz Lignarski przypomniał, Ŝe firma „PROGEO” przygotowała wariant
bezinwestycyjny i inwestycyjny. Bezinwestycyjny – 257 zł/t, wywóz ze stacji
przeładunkowej, operacja na stacji przeładunkowej i wariant optymalny 210 zł/t z
nakładami, ale opłata marszałkowska była niŜsza.
Kier. Kompostowni Sławomir Walentynowicz poinformował, Ŝe koszty transportu
będą wysokie jeśli trzeba będzie wozić do Ścinawki.
Pan Janusz Lignarski powiedział, Ŝe zadaniem spółki będzie znalezienie jak
najlepszej opcji.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela stwierdziła, Ŝe wariant optymalny uwzględni teŜ
punkty składowania odpadów, boksy. NaleŜy doprowadzić, aby segregacja odbywała
się juŜ u przeciętnego Kowalskiego.
Pan Janusz Lignarski poinformował, Ŝe od 01.01. ma wejść w Ŝycie nowa ustawa.
Radny Stanisław Skrobotun powiedział, Ŝe dwa lata składowiska w Stroniu Śląskim,
to sprawa przejściowa. JeŜeli będzie zrobiona prowizorka, to za dwa lata będzie
kolejny problem. Spółka powinna się bilansować.
Burmistrz stwierdził, Ŝe to nie jest tak, Ŝe jak będzie spółka, to sięgnie się do kieszeni
mieszkańców, a teraz nie, bo teraz teŜ się sięga, tyle Ŝe nie bezpośrednio.
Nacz. Wydź. dodała, Ŝe Rada ustala tylko górne stawki.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Januszowi Lignarskiemu za przedstawione
informacje i ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do kontynuowania porządku obrad.
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe na posiedzeniu komisji
m.in. zajmowano się sprawą mieszkańca i przekazał pismo Przewodniczącemu Rady.
Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, Ŝe nie otrzymuje odpowiedzi na
interpelacje, Przewodniczący Rady powinien pilnować, Ŝeby odpowiedź była w ciągu
14 dni.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe radny powinien przypominać, bo
Przewodniczący nie jest w stanie o wszystkim pamiętać.
Radny Zbigniew Wiernusz zgłosił w imieniu mieszkańca, Ŝe nic nie zrobiono z drogą
w Radochowie. Projektu nie uwzględniono z mieszkańcami. Droga jest niebezpieczna
k/ Pani Danik. Czy w wyremontowanych kamienicach w Rynku przeprowadzono
kontrole. Radny wiele razy zgłaszał konieczność remontu „pręgierza” w Rynku, są
spękane płyty wokół Rynku na budynkach.
Dyr. ZBK Tomasz Bober odpowiedział, Ŝe na bieŜąco wykonawcy są informowani o
usterkach i jest to naprawiane.
Burmistrz powiedział, Ŝe z szacunkiem podchodzi do pytań radnego, ale budŜet jest
jaki jest.
Radny Artur Dobrzyński poinformował, Ŝe mieszkańcy ul. Orlej pytają gdzie jest
„stara fontanna”.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe część poprzedniej fontanny była z betonu, a część z
marmuru. Firma zdjęła płytę z marmuru, która jest w ZBK.
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Radny Artur Dobrzyński przekazał, Ŝe przewodnicy lądeccy pytają czy na ul.
Spacerowej podczas wycinki drzew koparka nie uszkodziła korzeni.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe pracuje mała koparka, a reszta robiona jest ręcznie i nic nie
będzie uszkodzone. Prace prowadzone w parku uzgodnione z konserwatorem parków
zabytkowych. Te drzewa, które są usuwane są samosiejkami, nie wycina się starych
drzew. Skarpa spacerowa robiona w uzgodnieniu z RZGW. Zrobiono to, bo drzewasamosiejki rosły na skarpie i stwarzały zagroŜenie, a takŜe rozsadzały skarpę
wyłoŜoną kamieniami. Drzewa w naszych parkach są w bardzo złym stanie. Przez
wiele lat nic nie robiono, nie było nasadzeń.
Radna Eleni Mawrudi-Nowak zgłosiła brak drogi na ul. Kopernika i zapytała jak
moŜna było dopuścić do sprzedaŜy takiej działki. Przy robieniu nawierzchni na ul.
świrki i Wigury jeździły cięŜkie samochody i zniszczyły nawierzchnię. Niedługo nie
będzie w ogóle dojazdu, na ul. Zamkowej są duŜe ubytki kostki.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe musi się przyjrzeć, ale działki sprzedawane zgodnie z
planem.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela stwierdziła, Ŝe tam nie było w planie drogi.
Radny Grzegorz Wysłobocki poinformował, Ŝe w Radochowie trzeba postawić znaki
ograniczające do 40 km/godz. NaleŜy postawić dwie lampy za oczyszczalnią na ul.
Wiejskiej.
Radny Ryszard Wrona przekazał, Ŝe jest rozkopana droga do szkoły, czy ona będzie
rozszerzona, tak jak było wcześniej.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela poinformowała, Ŝe część drogi przewidziana jest
na chodnik.
Radny Ryszard Wrona zaapelował Ŝeby interweniować w RZGW w sprawie
wycięcia krzaków. W telewizji i Internecie jest informacja dotycząca sprzedaŜy całej
miejscowości Wrzosówka.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe na razie jest to akcja marketingowa. Najpierw muszą być
wykonane inne czynności. Tam są 24 działki na cele inwestycyjne. Gmina szuka
inwestora, który kupiłby całość i zainwestował w kompleks turystyczny.
Radny Ryszard Wrona poinformował, Ŝe 14.09.br. złoŜył w BOK-u wniosek do
projektu budŜetu, ale ten nie dotarł do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe sprawę wyjaśniono, wniosek jest u Pani
Skarbnik. Przewodniczący zapytał równieŜ kto nadzoruje i przekazuje wykonawcom
widoczne usterki na kamienicach w Rynku. Jest pięcioletnia gwarancja.
Radny Zbigniew Wiernusz zgłosił, Ŝe ul. Rynek 22 i 23 chyba źle zamontowano
rynny i zapytał czy prawdą jest, Ŝe na ul. Wolności są do wymiany lampy.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe złoŜono wniosek dotyczący remontu ul. Wolności z tzw.
„schetynówki”. Jeśli gmina otrzyma dofinansowanie, to byłyby lampy takie jak w
parku. Generalnie te stare lampy zostaną wykorzystane gdzie indziej. W przyszłym
roku będzie rewaloryzacja w Parku 1000-lecia i przy okazji ul. Lipowa
Radny Zbigniew Wiernusz wystąpił z pytaniem ile kosztuje projekt oświetlenia na ul.
Langiewicza i oś. Słonecznym. JeŜeli się z tego nie korzysta, to po co się robi
projekty, po co się ludziom daje nadzieję.
Burmistrz stwierdził, Ŝe aby realizować zadania inwestycyjne trzeba zrobić projekt.
Projekt na oświetlenie Radochowa leŜał trzy lata. Trochę projektów trzeba zrobić z
wyprzedzeniem Ŝeby pozyskać pieniądze z zewnątrz.
Radny Zbigniew Wiernusz przekazał, Ŝe Sąd orzekł, aby Gmina dogadała się z Panią
Czapską.
Burmistrz poinformował, Ŝe Pani Czapska wyszła do Gminy z roszczeniem ok. 40
tys. zł. (mieszkanie w rewitalizowanej kamienicy). Pani Czapska musi udowodnić
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przed Sądem, Ŝe taką miała stratę. Odbudowa mieszkania Pani Czapskiej kosztowała
Gminę ok. 100 tys. zł. Sąd zaproponował polubowne załatwienie sprawy.
Radny Ryszard Wrona zgłosił brak kawałka chodnika przy Remizie i zapytał czy jest
porozumienie.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie ma porozumienia, tam jest własność prywatna. Nie
moŜna dogadać się z Panem Paszkiewiczem (drogi wojewódzkie). Zobowiązuje się,
Ŝe zadzwoni do dyrektora od spraw eksploatacji.
Przewodniczący Rady oddał głos przybyłemu na sesję Panu Ciesielskiemu.
Pan Ciesielski poinformował, Ŝe ma zastrzeŜenia odnośnie przeprowadzenia przetargu
na dzierŜawę „Stawów Biskupich”.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe Rada nie jest kompetentna do rozstrzygnięcia
czy przetarg był dobrze przeprowadzony.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela powiedziała, Ŝe naleŜy złoŜyć zaŜalenie.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe naświetlono sytuację, naleŜy napisać
odwołanie do Burmistrza i zwrócił się z prośbą do członków KMK, aby uczestniczyli
w spotkaniu zainteresowanych stron.
Burmistrz stwierdził, Ŝe komisja ustosunkuje się do zastrzeŜeń Pana Ciesielskiego.
Przewodniczący Leszek Pazdyk zapytał czy satysfakcjonująca jest odpowiedź na
interpelację dotyczącą lokalu przy pl. Mariańskim.
Radny Artur Dobrzyński odpowiedział, Ŝe odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, bo
nie chodzi o osobę, tylko o zasadę dotyczącą sprzedaŜy.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe skoro odpowiedź nie jest satysfakcjonująca,
to naleŜy zwrócić się o uzupełnienie odpowiedzi.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest to naruszenie dóbr osobistych.
Radny Artur Dobrzyński stwierdził, Ŝe nie pytał komu przydzielono lokal.
Insp. Stefania Fil wyjaśniła, Ŝe gospodarka mieszkaniowa jest jawna. MoŜna
poinformować, Ŝe np. P. Kowalski otrzymał mieszkanie, radny ma prawo wiedzieć,
ale nie upubliczniać.
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz dodał, Ŝe nie moŜna dopuścić do
ujawnienia danych osobowych.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe przewodniczący komisji mają obowiązek
przygotowania sprawozdania z pracy komisji na zakończenie kadencji. Termin do
10.10.br.
Przewodniczący Rady zaproponował i poddał pod głosowanie, aby ostatnia sesja
odbyła się w piątek tj. 29.10.br.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 4 „wstrzymujących” Rada wyraziła
zgodę na odbycie sesji w w/w dniu.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela poinformowała, Ŝe 6.10.br odbędzie się
ostatnie spotkanie dotyczące projektu studium. Będą teŜ przedstawione uwagi
mieszkańców.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk zaapelował, aby w spotkaniu uczestniczyli
radni. Spotkanie o godz. 11.00.
Ad. pkt. 7. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił
zamknięcie sesji.
Protokołowała: Maria Staszyńska
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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
29.10.2010 r.
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