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

Protokół nr VI/I/11
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 27 stycznia 2011 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 15.50. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG w Lądku Zdroju.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Sosna.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 13. Przewodniczący powitał Senatora
Kazimierza DroŜdŜa, Burmistrza, pracowników i radnych.
I/3. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w projekcie uchwały 2a wprowadza
autopoprawkę: naleŜy dopisać w tytule projektu uchwały słowo „do”, oraz wykreślić
z porządku obrad ppkt. 2b projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza.
SkarŜący P. Mariusz Ciesielski wycofał skargę.
(Doszedł radny Paweł Buła – 14 osób).
Przewodniczący poinformował o obecności przedstawicieli TV Sudeckiej.
Radny Mirosław Babiak wystąpił z wnioskiem, aby jako pkt.„a” był projekt uchwały
dotyczący usuwania nieczystości poniewaŜ obecni są : Dyr. ZBK oraz pracownicy.
Radna Monika Miszczyńska zapytała czy to ma sens skoro Dyr. ZBK i tak jest obecny na
całej sesji.
Przewodniczący Janusz Sosna potwierdził, Ŝe pracownicy będą obecni do końca sesji.
Wobec powyŜszego radny Mirosław Babiak wycofał swój wniosek.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu
autopoprawek.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła porządek obrad
w brzmieniu:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołów z
poprzedniej sesji).
II.
Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ powołania do składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
b/ rozpatrzenia skargi na Burmistrza,
c/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
d/ pomnika przyrody,
e/ określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu,
wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój,
f/ zmiany uchwały nr XXXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 19 listopada
2009 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
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g/ uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego dotyczącego zakaŜeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lądek Zdrój na rok 2011,
h/ zmiany uchwały nr XVI/III/08 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 lutego2008 r.
w sprawie opłaty miejscowej,
i/ zmiany uchwały nr XII/80/07 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 25 października
2007 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej,
j/ powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie,
k/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lądek Zdrój.
3. Informacja z wykorzystania budŜetu za okres 01.01. – 31.12.2010 r. (GKRPA).
4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
5. Zamknięcie obrad.
I/4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołów z poprzednich
sesji.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła w/w
protokoły.
Ad. pkt. 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował:
•

Gminy Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie zawarły Akt ZałoŜycielski Spółki z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami. Kapitał
Zakładowy Spółki wynosi 100 000 zł, a udziały Gmin wynoszą 51% Lądek-Zdrój,
49% gmina Stronie Śląskie.
Przedmiotem działalności spółki będzie:
- odprowadzanie ścieków
- zbieranie odpadów innych niŜ niebezpieczne
- zbieranie odpadów niebezpiecznych
- obróbka i usuwanie odpadów innych niŜ niebezpieczne
- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
- demontaŜ wyrobów zuŜytych
- odzysk surowców z materiałów segregowanych
- działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalność usługowa związana z
gospodarką odpadami
- transport drogowy towarów

•

Rozpoczęła się sprawa sądowa Gminy Lądek Zdrój z firmą Integer. Sprawa dotyczy
niezrealizowania zamówienia publicznego dotyczącego „Remontu 24 zabytkowych
kamienic na lądeckim rynku – etap I”. Ze względu na niezrealizowanie zamówienia
przez wykonawcę i konieczność wykorzystania otrzymanej przez Gminę dotacji z
programu ZPORR wiosną 2008 roku odstąpiliśmy od umowy. Obecnie sprawa
znalazła swój finał w sądzie.
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•

Przygotowujemy się do przetargów na prace związane z kontynuacją rewaloryzacji
Parków Zdrojowych. W roku bieŜącym zostaną dokończone prace w Parku JPII
dotyczące systemu nawodnień i zieleni a w Parku 1000-lecia wykonane zostaną
między innymi nowe nawierzchnie alejek parkowych

•

Zakończyliśmy postępowanie przetargowe na konserwacje oświetlenia ulicznego.
Postępowanie zostało przerwane wystąpieniem firmy Tauron, która rości sobie prawo
do sieci oświetleniowej. Spotkaliśmy się z przedstawicielem firmy Tauron i
uzgodniliśmy Ŝe wspólnie wykonamy inwentaryzacji sieci oświetleniowej w Gminie.

•

Nie zakończyły się w przewidzianym terminie prace związane z budową kompleksu
boisk „Orlik 2012”. Uzyskaliśmy zgodę Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa
Sportu na wydłuŜenie terminu realizacji zadania do końca kwietnia br.

Ad. pkt. 2. podjęcie uchwał w sprawie:
a/ powołania do składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe powstał kolejny klub pod nazwą „NiezaleŜni”,
który desygnował do pracy w Komisji Rewizyjnej radnego Leszka Pazdyka, który wyraził
zgodę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę Nr
VI/26/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Radny Leszek Pazdyk poinformował, ze rezygnuje z pracy w Komisji Edukacji, Kultury i
Sportu.
b/ rozpatrzenia skargi na Burmistrza,
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował, Ŝe odbyło się posiedzenie Komisji
Rewizyjnej z udziałem zainteresowanego, projektantek i pracowników merytorycznych.
Przewodnicząca KR Monika Miszczyńska odczytała treść uzasadnienia, które otrzymali
wszyscy radni. Skarga nie powinna mieć miejsca, bo plan uchwalono w poprzedniej
kadencji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem iŜ
skarga jest bezzasadna.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę nr
VI/27/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe projektem zajmowały się trzy komisje.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Dariusz Styczyrz
poinformował, Ŝe komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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V-ce Przewodniczący KBiF Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja BiF równieŜ
jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe naleŜy wnieść
poprawkę w tabelce § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło jest 37 tys. zł.
naleŜy zmniejszyć do 30 tys. zł. i wprowadzić zapis „inne umowy zlecenia i o dzieło w
kwocie 7 tys. zł. i poprawić dwie literówki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawki.
W wyniku glosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada zatwierdziła w/w
poprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
VI/28/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ pomnika przyrody,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
VI/29/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju
sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój,
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały. W § 2
wykreśla się pkt. 3 i pkt. 4.
Radny Leszek Pazdyk zapytał na jakiej zasadzie będą przydzielane środki.
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz odpowiedział, Ŝe § 9 mówi o sposobie
przydzielania środków klubom sportowym.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poddał pod głosowanie przyjęcie w/w poprawki.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę do
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
VI/30/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ zmiany uchwały nr XXXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 19
listopada 2009 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
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Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dwóch radnych z poprzedniej kadencji naleŜy
zastąpić radnymi obecnej kadencji. Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie
kandydatur.
Radna Mirosława Boduch w imieniu klubu „Ponad Podziałami” zgłosiła kandydaturę
radnego Waldemara Sosińskiego, który wyraził zgodę.
Radny Dariusz Styczyrz w imieniu klubu „NiezaleŜni” zgłosił kandydaturę radnego Leszka
Pazdyka, który wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zatwierdzenie kandydatury radnego
Waldemara Sosińskiego.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada zatwierdziła w/w
kandydaturę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zatwierdzenie kandydatury radnego Leszka
Pazdyka.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada zatwierdziła w/w
kandydaturę.
W wyniku głosowania przy 13 glosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę nr
VI/31/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego dotyczącego zakaŜeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lądek Zdrój na rok 2011,
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Dariusz Styczyrz
poinformował, Ŝe komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
VI/32/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ zmiany uchwały nr XVI/III/08 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 lutego
2008 r. w sprawie opłaty miejscowej,
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował, Ŝe projekt uchwały opiniowały trzy
komisje: Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Turystyki, BudŜetu i Finansów oraz Mienia
Komunalnego.
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe zarówno KMK jak i KBiF
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Dariusz Styczyrz
poinformował, Ŝe komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
VI/33/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.

i/ zmiany uchwały nr XII/80/07 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 25
października 2007 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej,
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Dariusz Styczyrz
poinformował, Ŝe komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe KMK i KBiF jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
VI/34/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
j/ powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Dariusz Styczyrz
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
VI/35/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
k/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lądek Zdrój,
Przewodniczący KMK Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe obie komisje tzn. KMK oraz
KBiF zaopiniowały pozytywnie. KBiF - 6 głosów „za”, 2 „wstrzymujące” i 2 „przeciwne”,
KMK – 4 głosy „za”, 2 „wstrzymujące” i 2 „przeciwne”.
Radny Leszek Pazdyk zapytał jaka była stawka do tej pory.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe poprzednia była cennikiem, ta ma górne stawki,
które ustali Burmistrz.
Dyr. ZBK. Tomasz Bober przekazał, Ŝe moŜe to być maksymalnie 15,50 (maksymalna ok.
80%), będzie umoŜliwienie konkurencji z firmą, która równieŜ funkcjonuje na naszym
terenie.
Przewodniczący Janusz Sosna dodał, Ŝe Dyrektor i Prezes gwarantują, iŜ przez okres
dwóch lat, oraz przy wywoŜeniu poza teren gminy stawki się nie zmienią.
Burmistrz poinformował, Ŝe rynek nie jest zmonopolizowany, zakład nie moŜe sobie
pozwolić na windowanie ceny, bo jest konkurencja.
Radny Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe powinno się zmniejszyć, a nie zwiększyć ceny.
Dyr. Tomasz Bober przekazał, Ŝe nie jest to stawka dla ZBK, ale dla wszystkich
funkcjonujących firm na terenie gminy. Od trzech lat nie wzrosła stawka za wywóz śmieci.

6

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe konkurencyjna firma teŜ wystąpiła o
zwiększenie stawek, bo jest na granicy opłacalności. Część radnych zapoznała się ze
sprawozdaniem ZBK i wie, Ŝe były straty. Jest konieczność podniesienia górnych stawek,
ale to nie znaczy, Ŝe takie będą obowiązywały przez dłuŜszy czas.
Radna Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe od 31.12. ubr. na terenie naszej gminy nie ma
składowiska, do końca marca będzie to Stronie Śl., po tym czasie będzie to inne miejsce, nie
ma taboru, który trzeba wynająć, wzrasta podatek VAT. Wszyscy będą musieli płacić
więcej. Nie oznacza to, Ŝe od. 01.02. br. wszyscy będą płacić więcej. Jest to prawo
miejscowe, które obowiązuje 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, a dopiero
później mogą się zmienić stawki, muszą być doręczone wypowiedzenia warunków umowy,
czyli wejdzie to w Ŝycie w lipcu. Kompostownia generuje straty.
Radny Dariusz Styczyrz stwierdził, Ŝe argumenty są prawdziwe. Wczoraj na posiedzeniu
komisji Dyrektor ZBK powiedział, Ŝe nie było kalkulacji. Dajemy zielone światło i mogą
być wprowadzone najwyŜsze stawki. Czy to jest na dzisiaj zasadne.
Radny Leszek Pazdyk wystąpił z wnioskiem o podniesienie o 30% do stawki obecnie
obowiązującej.
Mieszkaniec Lądka Zdroju Pan Jacek Rzeźnik powiedział, Ŝe zgadzając się na taką
podwyŜkę pozwala się firmom na stosowanie maksymalnych stawek. Tworzy się
moŜliwość manipulacji i zmowy cenowej. Dlaczego nie 30%, a później znów zmienić
stawki.
Radna Mirosława Boduch stwierdziła, Ŝe trudno się spodziewać zmowy cenowej skoro
konkurenci ZBK nie wywiązują się z umów. Dwie firmy oprócz ZBK nie prowadzą
segregacji. ZBK dwa razy w roku organizuje bezpłatnie wywóz odpadów
wielkogabarytowych. Będzie złoŜony wniosek, aby słuŜby porządkowe przeprowadziły
kontrole czy wywiązują się ze swoich obowiązków.
Radny Leszek Pazdyk zapytał jak się to ma do gminy sąsiedniej.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe uzgadniając stworzenie spółki uzgodniono, Ŝe ceny w obu
gminach będą takie same. Powinny być stworzone takie warunki, aby spółka mogła
funkcjonować. Zmieniają się warunki segregacji i wywozu śmieci, które będą wywoŜone
poza gminę.
Radny Leszek Pazdyk zapytał, czy taka sama uchwała została podjęta w Stroniu Śląskim.
Burmistrz powiedział, Ŝe nie uzgadniał tego, ale z całą pewnością będzie podjęta taka
uchwała.
Radny Dariusz Styczyrz powiedział, Ŝe gospodarka śmieciowa ZBK jest szersza niŜ innej
firmy, ale podwyŜka 80%, ustalanie górnej granicy stawki, czy to musi być uchwalone w
dniu dzisiejszym. Poprawa sytuacji ZBK, to tak jak z podwyŜką ceny wody, nie ma
pewności, Ŝe te środki będą poprawiały sytuację niedochodowego działu.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, Ŝe argument jest zasadny, bo nadwyŜka z
wodociągów idzie na pokrycie innych strat. Spółka śmieciowa nie będzie mogła tego robić.
Powołanie spółki śmieciowej spowoduje, Ŝe będą takie same stawki w obu gminach.
Radna Mirosława Boduch wystąpiła z wnioskiem o zakończenie dyskusji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła wniosek.
Radny Leszek Pazdyk wnioskował, aby w § 1 wpisać 70 zł za m3 i 22,50 za nieczystości
ciekłe.
Dyr. ZBK powiedział, Ŝe przy takim obniŜeniu będzie to obniŜenie o 50% od obecnie
funkcjonujących stawek w zakresie wywozu nieczystości ciekłych.
Radny Leszek Pazdyk wycofał wniosek i wystąpił z kolejnym: 100zł m3 za odpady
komunalne i 45 zł za nieczystości ciekłe.
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Przewodniczący Rady Janusz Sosna poddał pod głosowanie wniosek dotyczący w/w zmian
w § 1.
W wyniku głosowania przy 5 głosach „za”, 7 ‘przeciwnych” i 2 „wstrzymujących” Rada
oddaliła w/w wniosek.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, 4 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących” Rada
podjęła uchwałę nr VI/36/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 3. Informacja z wykorzystania budŜetu za okres 01.01.-31.12.2010 r.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Senator Kazimierz DroŜdŜ poinformował, Ŝe odbyło się spotkanie z Marszałkiem odnośnie
dróg, uzyskano zgodę na uruchomienie szynobusa, ale musiałoby być wyremontowane
torowisko. Wycena z ub.r, to ok. 25 mln. zł. O ile wspólnie udałoby się załatwić sprawę, to
trzeba spisać umowę na remont torowiska, a Marszałek załatwi szynobus. Oprócz lądeckiej
obwodnicy jest jeszcze droga Złoty Stok – Lądek Zdrój. Będzie odpowiedź w ciągu 30 dni.
Nieuregulowana jest sprawa dyŜurów nocnych i wieczorowych w obu gminach. Na
najbliŜszej sesji w Stroniu Śląskim będzie temat poruszany. Zaproszono Dyr. ZOZ-u z
Kłodzka. Zarząd w Starostwie obraduje w kaŜdy wtorek. 08.02. na godz. 11.00 Senator
zaprosił Burmistrza i Przewodniczącego Rady i poprosił o przygotowanie tematu dróg
powiatowych.
Radny Mirosław Babiak zapytał, co z obwodnicą w Kłodzku.
Senator Kazimierz DroŜdŜ odpowiedział, Ŝe jest w spisie zadań na rok 2014, w tym roku
są pieniądze na projekt (2 lata) w 2013 r. wykup gruntów, w 2014 r. realizacja zadania.
Radny Dariusz Styczyrz powiedział, Ŝe brał udział z Przewodniczącym Rady w
posiedzeniu w Stroniu Śl. Rada wystąpiła z Apelem, odczytał treść tego wystąpienia. Była
prośba, aby Rada Miejska w Lądku Zdroju podjęła identyczny Apel.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe istnieje potrzeba przyjęcia takiego Apelu, o takiej
samej treści.
Radny Dariusz Styczyrz dodał, Ŝe na posiedzeniu omawiano teŜ chirurgię, internę jednego
dnia, są lekarze, którzy świadczyliby takie usługi dla mieszkańców.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zatwierdzenie treści w/w Apelu
(wystąpienia).
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada zatwierdziła w/w.
Radna Marzenna Konopska zapytała czy ulegają zmianom plany dotyczące SPTrzebieszowice (termomodernizacja itp.)., czy planowane jest zamknięcie szkoły.
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe zadanie będzie wykonane. Trzeba dokonać analizy kosztów
utrzymania szkoły, które są bardzo wysokie. Największe koszty, to wynagrodzenia
nauczycieli. Im mniejsze klasy tym więcej dokłada gmina.
To nie będzie jednoosobowa decyzja. Radni otrzymają materiały.
Przewodniczący Rady dodał, Ŝe w lutym moŜe być podjęta uchwała intencyjna, która
będzie skierowana do kuratorium, a później Rada podejmie decyzję.
Radna Marzenna Konopska zapytała czy odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, bo na
pewno będzie niezadowolenia.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe planuje takie spotkanie, ale musi się przygotować.
Radna Mirosława Boduch zwróciła się do Burmistrza z prośbą, aby nie czekać zbyt długo
z materiałami. Wcześniej naleŜy przedstawić analizę m.in. czy będzie wyŜ, czy niŜ
demograficzny, szacunkowe koszty dowozu dzieci, czy dzieci w Lądku Zdroju będą się
uczyć na zmiany, jakie byłoby przeznaczenie obiektu po zakończeniu remontu.
Burmistrz poinformował, Ŝe taką analizę przygotuje na potrzeby własne i dopiero wtedy
zadecyduje czy w ogóle przedstawi pod obrady Rady Miejskiej.
Radna Monika Miszczyńska przypomniała, Ŝe niedawno rozmawiano nt. łączenia trzecich
klas w gimnazjum, był ostry sprzeciw. Prawdopodobnie dzieci będzie więcej w kolejnych
latach. Do szkoły w Trzebieszowicach chodzą równieŜ dzieci ze Skrzynki.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe dzieci z innych wsi chodzą do szkoły w Lądku Zdroju.
Radny Paweł Buła zapytał czy naleŜy rozumieć, Ŝe nauczanie dwuzmianowe nie wchodzi
w grę.
Burmistrz poinformował, Ŝe rozwaŜane są tylko koszty oszczędności.
Radna Karolina Sierakowska powiedziała, Ŝe konieczna jest analiza porównawcza z
innych miejscowości i opinia rodziców.
Burmistrz stwierdził, Ŝe zna te kwestie, często rodzice rezygnowali na rzecz „szkoły
głównej”. Trudno się spodziewać zadowolenia rodziców i nauczycieli.
Radna Marzenna Konopska powiedziała, Ŝe w razie czego musi być przygotowane
doradztwo dla rodziców co i jak ze Stowarzyszeniem.
Burmistrz przypomniał, Ŝe w ub. r. była 7% podwyŜka, w tym roku równieŜ 7% podwyŜka
wynagrodzeń dla nauczycieli, a subwencja coraz niŜsza. Koszty wynagrodzeń coraz
wyŜsze. Gminę obowiązuje Karta Nauczyciela, która nie dotyczy Stowarzyszenia.
Radny Leszek Pazdyk zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej przetargu na
oświetlenie uliczne.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie ma prawa do uniewaŜnienia przetargu. Nie moŜna
sprawdzić referencji, gmina musi przyjąć, Ŝe jeśli ktoś się pod nimi podpisuje, to bierze
odpowiedzialność. Firma, która wygrała przetarg dostarczyła kopie faktury za wcześniej
wykonane zadanie.
Radny Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe specyfikacja, którą wystawiła gmina miała niŜszą
cenę niŜ firma.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe była podana cena z kosztorysu.
Radny Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe znaczy to, iŜ wszystko jest zgodnie z ustawą o
zamówieniach publicznych.
Nacz. Jadwiga Kuryluk-Kądziela odpowiedziała, Ŝe tak. Ustawodawca zmierza do tego,
Ŝe nie będzie zaświadczeń, tylko oświadczenia. Referencje moŜe dać generalny
wykonawca. Są wątpliwości, ale liczą się dokumenty.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe prawo zamówień publicznych określa czego moŜna Ŝądać, jakich
dokumentów. Nie ma konieczności wyboru oferenta na kwotę zapisaną w budŜecie, bo
budŜet moŜna zmienić. Oferent jest niezadowolony, bo przegrał stały dochód na trzy lata.
Radny Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe wystosował pismo dotyczące niewypłacenia diet i
nie otrzymał odpowiedzi.
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe w przyszłym tygodniu będzie odpowiedź.
Radny Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe chodzi o diety w nowej kadencji, nie otrzymał Ŝadnej
informacji. Nie chodzi o pieniądze, ale sam fakt załatwienia sprawy, przeprowadzenia
rozmowy, albo wystosowania pisma.
Radna Mirosława Boduch w imieniu swoim i Burmistrza zwróciła się z prośbą o
zaplanowanie następnej sesji na godz. 9.00, bo w Krakowie o godz. 17.00 odbywać się
będzie
Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna powiedział, Ŝe podejmie decyzję w tej sprawie.
Przewodniczący poinformował, Ŝe 04.02.br. o godz. 15.00 odbędzie się szkolenie dla
radnych. O miejscu szkolenia radni zostaną poinformowani.
Radny Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe jest 450 zł prywatnych składek radnych. Czy radni
przekaŜą zespołowi „Violinki”.
Radna Karolina Sierakowska poprosiła, aby było rozliczenie i wpłata na konto CKiR.
Przewodniczący Rady przekazał, Ŝe Pan Tomasz Mazurek, który będzie prowadził
szkolenie dla radnych prosi o przygotowanie ewentualnych pytań na szkolenie.
Radna Mirosława Boduch w imieniu Komisji Statutowej prosi o zgłaszanie propozycji do
nowego Statutu Miasta i Gminy do następnej sesji lutowej.
Radny Dariusz Styczyrz w imieniu klubu radnych „NiezaleŜni” zadeklarował otwartość do
współpracy. Jest pomysł, aby w kaŜdy wtorek przed sesją odbywały się spotkania. Zwrócił
się z prośbą o przekazywanie pomysłów, tematów.
Ad. pkt. 5. 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: Janusz Sosna – podpis nieczytelny
Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Maria Staszyńska
Janusz Sosna
24.02.2011. r.
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