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

Protokół nr L/X/10
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 października 2010 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz.14.30. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG w Lądku Zdroju.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk.
I/2. Przewodniczący stwierdził kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 15. Przewodniczący powitał
Burmistrza, Dyr. 23 WSzU-Rehabilit. Zdzisława Puzio, który zaprosił do odbycia sesji
na terenie kawiarni przy basenie wojskowym, mieszkańców, pracowników ZBK i
CKiR. Przewodniczący poinformował, Ŝe Dyr. Zdzisław Puzio pokaŜe wszystkim
obecnym nowo otwarty basen.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji.
W wyniku glosowania przy 11 głosach „za” i 4 „wstrzymujących” Rada zatwierdziła
protokół z sesji.
I/4. 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/ zmiany w budŜecie mig na rok 2010,
b/ rozpatrzenia skargi,
c/ wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości,
d/ wprowadzenia i zatwierdzenia statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku
Zdroju,
e/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
f/ zmiany uchwały nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 czerwca
2007 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Lądek Zdrój na lata 2007-2013,
g/ zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji LądkaZdroju,
h/ uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Lądek Zdrój,
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i/ określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek
Zdrój,
j/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
k/ przyjęcia na rok 2011 Programu Współpracy Gminy Lądek- Zdrój z organizacjami
pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rzecz
mieszkańców Gminy
Lądek-Zdrój.
3. Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
4. Stan przygotowania do sezonu zimowego na terenie Gminy.
5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
6. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował:
- skończono studium, nad którym praca trwała 1,5 roku i przedłoŜono Radzie
Miejskiej,
- kończone są prace w Parku Jana Pawła II, w przyszłym roku urządzenie zieleni
i rewaloryzacja Parku 1000-lecia,
- na ukończeniu prace związane z termomodernizacją SP- w Lądku Zdroju,
- we wrześniu zakończono termomodernizację LO, kończy się trzy letni program
termomodernizacji szkół,
- jest opóźnienie w pracach przy budowie „Orlika”,
- sprawnie przebiega realizacja boiska przy SP-1,
- Gmina złoŜyła wniosek o dotację na przebudowę ul. Wolności,
- dobiegają końca prace przy przebudowie ul. Wiejskiej,
- trwają prace przy przebudowie drogi do SP-Trzebieszowice i ul. Spacerowej.
Po sprawozdaniu Burmistrza głos zabrał Dyr. 23 WSzU-Rehab. dziękując za
przyjęcie zaproszenia, aby w tym miejscu odbyła się ostatnia sesja. Dyrektor
przypomniał, Ŝe przebudowa basenu rozpoczęła się w 1997 r., została jednak
wstrzymana poniewaŜ MON nie miało środków. Do ponownego rozpoczęcia zadania
doszło w 2005 r. Po róŜnych perypetiach udało się zakończyć prace. Pierwsi
kuracjusze, a takŜe mieszkańcy będą mogli skorzystać z basenu juŜ od 8 listopada br.
Basen składa się z kilku części: jest małe SPA, baza zabiegowa, szatnie, pod jest serce
basenu, jest stacja uzdatniania wody, która nie będzie chlorowana. Dzisiaj jest jedyna
okazja, aby wszystko obejrzeć.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach podczas, której nastąpi
zwiedzanie basenu.
Po przerwie przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany w budŜecie mig na rok 2011,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały ze zmianami.
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Skarbnik Joanna Słoniewska przedstawiła poprawki do projektu uchwały:
zmniejszenie wydatków w dziale 630 rozdź. 63003 § 4307 o kwotę 1365 zł.,
zwiększenie w § 4309 o kwotę 1365 zł. Zwiększa się dział 900 rozdź. 90002 § 60151 tys. zł., zwiększa się zmniejszenie dochodu w dziale 700 rozdź. 70005 § 0770
o kwotę 51 tys. zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawek.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” Rada zatwierdziła
w/w poprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 4 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr L/374/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ rozpatrzenia skargi na Burmistrza,
Przewodniczący KR Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja jednogłośnie
uznała skargę za zasadną, odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. Przekazał
równieŜ, Ŝe w stanie prawnym brak jest zastrzeŜeń, ale Burmistrz nie działał w
szeroko pojętym interesie społecznym.
Radny Mirosław Babiak zapytał czy Spółdzielnia, która otrzymała lokal ma
osobowość prawną.
Radny Zbigniew Wiernusz odwołał się do artykułu w prasie, w którym Burmistrz
informuje, Ŝe stawia na młodych.
Radny Dariusz Styczyrz stwierdził, Ŝe jeśli przekazuje się lokal bezprzetargowo, to
obowiązują inne stawki niŜ w przetargu, są to duŜo niŜsze stawki.
Radny Artur Dobrzyński wystąpił z pytaniem kiedy lokal się zwolnił, jaka to
spółdzielnia, na jaki cel ten lokal i kiedy złoŜyła akces przejęcia, ile spółdzielnia
zapłaci za dzierŜawę i jaka była motywacja Burmistrza, aby ten lokal przyznać
spółdzielni. Są inne wolne lokale i spółdzielnia nie musi mieć lokalu w takim miejscu.
Pan Karpierz odpowiedział, Ŝe spółdzielnia ma ponad 325 członków (tyle osób
złoŜyło deklaracje). Spółdzielnia Ŝeby mieć osobowość prawną musi mieć siedzibę.
Burmistrz poinformował, Ŝe spółdzielnia wystąpiła w VIII Br. z wnioskiem.
Mieszkańcy Lądka Zdroju chcą się odłączyć od spółdzielni w Bystrzycy Kłodzkiej.
Sprawa dotyczy ponad 300 członków i ponad 1.000 lokatorów. Spółdzielnia ma wiele
problemów, naleŜy się wsparcie. Stawka za dzierŜawę moŜe ulec zmianie, moŜe być
podwyŜszona.
Radny Dariusz Styczyrz powiedział, Ŝe Komisja Rewizyjna zauwaŜa starania P.
Karpierza i innych spółdzielców, ale powinien być przetarg, a spółdzielnia mogła
otrzymać inny lokal.
Radny Artur Dobrzyński przypomniał, Ŝe wg. Burmistrza wnioskodawczyni za
późno złoŜyła wniosek, ale nie ogłoszono Ŝadnego przetargu.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał na czyj koszt będzie robiony remont lokalu.
Pan Karpierz odpowiedział, Ŝe w momencie uzyskania wpisu do KRS-u będzie
informacja dotycząca nakładów i rozliczenia.
Radny Dariusz Styczyrz odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
skargi.
Burmistrz stwierdził, Ŝe skarga dotyczy złamania prawa.
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Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz przekazał, Ŝe KR przyznała, Ŝe nie
zostało złamane prawo. Jest to pewna niekonsekwencja.
Pan Karpierz dodał, Ŝe KR rozpatrywała ponad to, co w skardze.
Radny Dariusz Styczyrz wyjaśnił, Ŝe skarga tak rozpatrywana poniewaŜ w trakcie
wyjaśnień strona doprecyzowała swoje zdanie.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe skarŜąca nie musi się znać na prawie.
Burmistrz stwierdził, iŜ mówi się, Ŝe nie naruszył prawa tylko interes społeczny. Czy
w tym przypadku nie jest to kwestia subiektywna, czy waŜniejszy jest interes Pani
Jaworskiej czy spółdzielni.
Radny Dariusz Styczyrz przypomniał, Ŝe reprezentuje stanowisko całej komisji,
uwaŜa, Ŝe decyzja jest niestosowna. Lokal powinien być przyznany w drodze
przetargu.
Pan Fredyk Przewodniczący Komitetu ZałoŜycielskiego Sp-ni stwierdził, Ŝe jest mu
przykro z powodu wypowiedzi radnych.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe nie chodzi o sprzeciw wobec spółdzielni,
tylko o sposób przydzielenia konkretnego lokalu. Bardzo dobrze, Ŝe spółdzielnia się
oddzieliła.
Radny Mateusz Kurdziel przypomniał, Ŝe rozmowa dotyczy treści skargi. Prawo nie
zostało złamane, ale skargę uznano za zasadną. Radni chyba rozumieją czego skarga
dotyczy , a Rada się nie skompromituje jak komisja.
Przewodniczący KR Dariusz Styczyrz oznajmił, Ŝe skarŜąca nie jest prawnikiem, a
komisja zawsze wysłuchuje strony. Na KR padły konkretne zarzuty. Nikt nie neguje
inicjatywy spółdzielców, ale lokal powinien być przydzielony w formie przetargowej.
Pani Jolanta Dobosz członek sp-ni powiedziała, Ŝe jest zaskoczona tym, co słyszy.
Od trzech lat mieszkańcy walczą, spółdzielnia będzie działała na rzecz miasta.
Radny Dariusz Styczyrz stwierdził, Ŝe komisja tego nie neguje, ale są inne lokale.
Pani Jaworska zaproponowała, aby obie strony stanęły do przetargu.
Radny Grzegorz Wysłobocki wystąpił z wnioskiem o zakończenie dyskusji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła wniosek.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 9 głosach „za”, 4 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących”
Rada podjęła uchwałę nr L/375/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w związku z innymi obowiązkami
zawodowymi Panie projektantki mają ograniczony czas i dlatego w tym momencie
będzie omawiany projekt uchwały dotyczący studium.
c/ uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Lądek Zdrój,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca K Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Eleni Mawrudi-Nowak
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Radny Ryszard Wrona zapytał czy w Trzebieszowicach linia kolejowa – obwodnica,
czy to jest prawidłowe.
Projektantka Katarzyna Zdeb odpowiedziała, Ŝe tereny są pod zabudowę poniewaŜ
jest to w planie miejscowym, studium musi to uwzględniać.
Radny Ryszard Wrona zapytał równieŜ o tereny zalewowe.
Pani Katarzyna Zdeb poinformowała, Ŝe tu jest podobny paradoks, bo tak jest w
obowiązującym planie zagospodarowania, który jest prawem miejscowym. Jedyne
zmiany podlegają ustaleniom prawa wodnego. Zejście z tych terenów skutkowałoby
roszczeniami dotyczącymi zmniejszenia wartości gruntów. Nie są to tereny
zabudowane, ale jest to uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z prawem wodnym w tym terenie nie wolno budować.
Radny Ryszard Wrona stwierdził, Ŝe w tej chwili wolno się tam budować.
Pani Katarzyna Zdeb wyjaśniła, Ŝe radni mają moŜliwość cofnięcia prawa, ale muszą
wziąć odpowiedzialność budŜetową, roszczenia odszkodowawcze. Jeśli gmina sama
wycofa, to ponosi skutki finansowe.
Projektantka Pani Sylwia Wróbel dodała, Ŝe tam juŜ działa prawo wodne, bo to tereny
bezpośredniego zagroŜenia powodzią. Lądek ma takie umocowania prawne
niezaleŜnie, co jest w studium. Dzisiaj na tych terenach nie moŜna się budować.
W studium wyznaczona strefa wynika z prawa miejscowego i jednoczesna informacja,
Ŝe funkcjonuje prawo wodne. Bezpieczniejszą formą zapisu dla gminy jest nałoŜenie
się tych dwóch przepisów.
Burmistrz poinformował, Ŝe radny Wrona ma wątpliwości, czy studium uzgodnione
z RZGW.
Pani Katarzyna Zdeb odpowiedziała, Ŝe jeśli RZGW akceptuje projekt, tzn. Ŝe
wyraŜa zgodę.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela przekazała, Ŝe RZGW wypłaci większe
odszkodowania zainteresowanym.
Radny Ryszard Wrona wystąpił z wnioskiem o oddalenie projektu uchwały.
Insp. ds. obsługi RM Maria Staszyńska poinformowała, Ŝe nie moŜna oddalić
projektu uchwały w trakcie realizacji porządku obrad. Radni mogą wyrazić swoje
stanowisko poprzez głosowanie nad projektem uchwały.
Burmistrz dodał, Ŝe jeśli dzisiaj nie będzie przegłosowany ten dokument, to nadal nie
będzie moŜna realizować zadań inwestycyjnych. NaleŜy wziąć za to
odpowiedzialność, bo ten dokument ma zagwarantować rozwój gminy.
Radny Mirosław Babiak stwierdził, Ŝe było dosyć czasu na pytania i wystąpił z
wnioskiem o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, 2 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym”
Rada przyjęła wniosek.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 2 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących”
Rada podjęła uchwałę nr L/376/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do kontynuacji porządku obrad.

5

d/ wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja negatywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Nie ma pisemnej zgody od Ministra Skarbu na
zamianę.
Burmistrz – negatywnie, bo nie ma zgody na przekazanie za symboliczną złotówkę.
Insp. Sebastian Łukasiewicz wyjaśnił, Ŝe gmina próbowała uzyskać niedpłatnie, ale
z pisma Prezesa wynika, Ŝe nie ma takiej szansy.
Burmistrz dodał, Ŝe konsultował z innymi gminami. Zakończono procedury przejęcia
od uzdrowiska w Jeleniej Górze, w Polanicy była podobna sytuacja. Tam teŜ nie było
zgody na przejęcie nieodpłatne. Z Ministerstwa nie ma odpowiedzi.
Radny Dariusz Styczyrz powiedział, Ŝe członkowie komisji są przychylni przejęciu,
ale chodzi o to, co w zamian, czy moŜna przekazać inny grunt z zasobów gminy.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie ma problemu, jest to do wykonania. Trzeba mieć
świadomość, Ŝe ten grunt w planie, to teren zieleni parkowej o niskiej wartości.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wiadomo jaka infrastruktura Muszli i Domu
Zdrojowego. Gmina dostała propozycję od Prezesa Uzdrowiska, nie dano moŜliwości,
aby gmina zaproponowała coś innego. Są obawy ze strony KMK.
Radny Kazimierz Kubisiak powiedział, Ŝe argumenty Burmistrza i mecenasa
przekonały, Ŝe moŜna się domówić.
Radny Stanisław Skrobotun wystąpił z wnioskiem o zakończenie dyskusji i
przegłosowanie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego.
W wyniku głosowania przy 9 glosach „za”, 3 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących”
Rada przyjęła w/w wniosek. Głosowanie bez radnej Eleni Mawrudi-Nowak.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 4 głosach „za”, 9 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym”
Rada nie podjęła uchwały.
e/ wprowadzenia i zatwierdzenia statutu Zarządu Budynków Komunalnych
w Lądku Zdroju,
Przewodniczący K. St. Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr L/377/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji. Głosowanie bez
radnych: Eleni Mawrudi-Nowak, Ryszard Wrona.
f/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków,
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Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 glosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
L/378/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji. Głosowanie bez radnej Eleni
Mawrudi-Nowak.
g/ zmiany uchwały nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28
czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Gminy Lądek Zdrój na lata 2007-2013,
Radny Ryszard Wrona zwrócił uwagę na poz. 122 w tabeli, nie ma juŜ zadania
dotyczącego Kłodzka.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe dokument powstał na bazie dokumentu z lat poprzednich.
Nie robiono szczegółowej interpretacji, to wprost przeniesione z poprzedniego WPI.
Pewne nakłady gmina poniosła jeśli chodzi o zadanie związane z Kłodzkiem.
Radny Ryszard Wrona zgłosił brak inwestycji w SP-Trzebieszowice, która miała być
robiona w 2011 r.
Burmistrz zapewnił, Ŝe w projekcie przyszłorocznego budŜetu to będzie ujęte.
Radny Ryszard Wrona stwierdził, Ŝe będzie nowa Rada i Burmistrz i nikt nie będzie
o tym pamiętał.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Burmistrz wniósł autopoprawkę w brzmieniu: ująć w tabeli projektu
uchwały 150 tys. zł. na termomodernizację SP-Trzebieszowice.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe znów brak zadania dokończenia oświetlenia
i naprawy drogi na oś. Słonecznym.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe te plany zostały zaktualizowane do
zmian w budŜecie w 2010 r., do podjętej uchwały zmieniającej budŜet do miesiąca
września. Jest to uchwała czyszcząca do września.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe zadanie na oś. Słonecznym jest inwestycją,
było w budŜecie, zostało zdjęte i nadal go nie ma. Intencją było zaktualizowanie do
września 2010 r. Zadanie zdjęto w budŜecie i nie ma go teŜ w WPI.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe dłuŜszy czas WPI nie był aktualizowany, a były zmiany
w budŜecie. To jest aktualizacja do zapisów budŜetowych.
Radny Artur Dobrzyński zapytał czy podjęcie tej uchwały dzisiaj jest konieczne. Ta
Rada będzie musiała zagłosować nad „gotowcem”. Na zadanie na oś. Słonecznym
wycofano środki, ale co dalej, Rada miała pamiętać, aby w następnym roku zadanie
zrealizować.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe jest to kwestia pewnego porządku. Zgodził się, Ŝe Rada
powinna się spotkać, Ŝe powinna być lista zadań waŜnych. Sensowne, aby to
wykonała następna Rada. Powinna być lista waŜności inwestycji.
Radny Artur Dobrzyński stwierdził, Ŝe zanim nowa Rada się zapozna miną kolejne
miesiące.
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Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja zaopiniowała
następująco: 2 głosy „za” i 6 „wstrzymujących”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki : uwzględnić 150
tys. zł na termomodernizację SP-Trzebieszowice.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada zatwierdziła
w/w poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
W wyniku głosowania przy 7 głosach „za” i 7 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr L/379/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Lądka Zdroju,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr L/380/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta
i Gminy Lądek Zdrój,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr L/381/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
j/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Przewodniczący KBiF Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr L/382/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
k/ przyjęcia na rok 2011 Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój,
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Przewodniczący K.Ed. Kult. i Sp. Ireneusz Rakoczy poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
L/383/10, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i pracowników
samorządowych.
Informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych odczytał Przewodniczący
Rady, a pracowników samorządowych Burmistrz.
Ad. pkt. 4. Stan przygotowania do sezonu zimowego na terenie Gminy.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Zbigniew Wiernusz poruszył sprawę załoŜenia licznika i naliczenia za energię
elektryczną.
Dyr. ZBK Tomasz Bober wyjaśnił, Ŝe sprawa na ukończeniu i przeprosił za długi
okres załatwiania tej sprawy i dodał, Ŝe jeśli chodzi o naliczenie, to nie potrafi w tej
chwili odpowiedzieć.
Radny Krzysztof Śliwowski zapytał dlaczego nie ma oświetlenia na drodze za
krzyŜówką w Konradowie.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe obowiązuje prawo zamówień publicznych, podpisano
umowę, wykonawca zobowiązał się, Ŝe zamontuje 94 punkty. Nie wie, czy w ramach
zadania głównego moŜna wykonać dodatkowe zadanie.
Insp. Sebastian Łukasiewicz poinformował, Ŝe nie moŜna wprowadzać robót
dodatkowych przy cenach ryczałtowych. Zakres całego zamówienia trzeba określić
wcześniej.
Radny Ryszard Wrona zwrócił się z prośbą o interwencję do województwa odnośnie
drogi.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe rozmawiał, ale brak jest domówienia z właścicielem.
Radny Mateusz Kurdziel przekazał, Ŝe są interwencje dotyczące oświetlenia. Jeszcze
ciemno, a światła nie świecą, jest jasno, a światła jeszcze świecą.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe są to najlepsze wyłączniki.
Problem pojawia się zawsze w październiku i listopadzie. Są to przełączniki
astronomiczne, które moŜna regulować do 60 minut.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał czy usunięto awarię w części zdrojowej.
Burmistrz poinformował, Ŝe kilka lat temu zamawiano lampy, ale okablowanie jest
sprzed 30 lat, stan techniczny coraz gorszy. Gmina stara się zmieniać okablowanie
tam, gdzie robione są inwestycje, ubiega się teŜ o środki zewnętrzne.
Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z działalności Rady za kadencję 20062010, która jest do wglądu w biurze Rady.
Burmistrz przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą Raportu o stanie Gminy
na zakończenie kadencji.
Przewodniczący Rady podziękował radnym za cztery lata wspólnej pracy i wręczył
pamiątkowe ksiąŜki.
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Ad. pkt.6. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił
zamknięcie sesji.
Protokółowała: Maria Staszyńska

Informację wytworzył:
Data wytworzenia:

Maria Staszyńska
15.11.2010 r
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