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

Protokół nr VII/2/11
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 24 lutego 2011 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono godz.12.20. 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 przybyłych
na sesję: Burmistrza Lądka Zdroju, radnych, a takŜe Burmistrza, Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącą Stronia Śląskiego, Dyrektora Szpitala w Stroniu Śl, Dyrektora
ZOZ Kłodzko oraz Senatora Kazimierza DroŜdŜa.
I/3. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wprowadza poprawkę, jako pkt. 2.
zabezpieczenie medyczne wieczorowo- nocne i w dni świąteczne, bo dotarły słuchy, Ŝe
w Lądku Zdroju grozi paraliŜ dotyczący zabezpieczenia medycznego. Pozostałe zmienią
kolejność.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z poprawką.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) przyjęto porządek obrad w
brzmieniu:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu z
poprzedniej sesji).
II.
Część II.
1.Wręczenie odznaczenia turystycznego – Zarząd Oddziału Bialskiego PTTK.
2. Zabezpieczenia opieki medycznej w porze wieczorowo nocnej, w święta i dni wolne
od pracy.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy Lądek Zdrój na rok 2011,
b/ przyznania stypendiów,
c/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Wojtówki”,
d/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Lutyni”,
e/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Lądka Zdroju „Zatorze”,
f/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Lądka Zdroju „Nowy Zdrój obszar A – Stare Miasto”,
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g/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Lądka Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy”,
h/ powołania Konwentu ds. nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego,
i/ wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
5. Sprawy bezpieczeństwa miasta i gminy – ocena funkcjonowania StraŜy Miejskiej za
rok 2010 oraz współpracy ze StraŜą Graniczną i Komisariatem Policji w Lądku Zdroju.
6. Informacja na temat utworzenia spółki międzygminnej i gospodarki odpadami w
gminie Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie.
7. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Wręczenie odznaczenia turystycznego – Zarząd Oddziału Bialskiego.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował, Ŝe odznaczenia otrzymają dwaj
zasłuŜeni działacze PTTK. Jedno odznaczenie – Honorową Odznakę PTTK otrzymał
Pan Zdzisław Dumański, a drugie odznaczenie nadane przez Ministra Sportu otrzymał
Pan Józef Rogula.
Odznaczeni podziękowali za otrzymane odznaczenia wręczono na sesji Rady Miejskiej.
Gratulacje złoŜyli: Przewodniczący Rady i Burmistrz Lądka Zdroju.
Ad. pkt. 2. Zabezpieczenie opieki medycznej w porze wieczorowo nocnej, w święta i
dni wolne od pracy.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe dotarły informacje, Ŝe opieka
medyczna wieczorowa, nocna i w święta dla mieszkańców obu gmin ma być
realizowana na terenie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrycznego w Stroniu Śląskim.
Zrodziły się wątpliwości odnośnie tej opieki przez lekarzy, którzy na co dzień zajmują
się osobami chorymi psychicznie. Nie poinformowano, Ŝe ma zostać przyjęta taka
realizacja opieki.
Przewodniczący Rady przekazał, Ŝe zaproszono równieŜ Starostę. Przewodniczący
przypomniał, Ŝe wraz z Burmistrzem uczestniczył w sesji w Stroniu Śląskim, z której
wyszli podbudowani obrotem sytuacji. Miało być lepiej, a okazuje się, Ŝe będzie gorzej.
Wg posiadanych informacji pielęgniarka w Lądku Zdroju ma być tylko do końca lutego.
Mieszkańcy naszej gminy zostają bez zabezpieczenia. Na pytanie, co się zmieni Dyr.
ZOZ Kłodzko odpowiedziała, Ŝe będzie lepiej, bo będzie wszystko w Stroniu Śląskim.
Radna Mirosława Boduch dodała, Ŝe dotarła do niej informacja, iŜ wszystko będzie w
Stroniu Śl., ale bez uwzględnienia dzieci.
Dyr. ZOZ Kłodzko Jadwiga Radziejewska odpowiedziała, Ŝe faktem jest, iŜ opieka
wieczorowa i nocna do końca lutego. NFZ ogłosił konkurs wyznaczając obszary
kontraktowe. Obszar nr 20, to gmina Lądek Zdrój i Stronie Śląskie i Kłodzko. Na dzień
dzisiejszy nie ma wyniku konkursu, bo nie spełniono wymogów. Na powiat Kłodzko i
Duszniki przygotowano nową ofertę. Obie gminy podnosiły niedostateczność usług i
dlatego zaproponowano Centrum w Stroniu Śląskim. Zaproponowano opiekę poza
kontraktem przy izbie przyjęć w Stroniu Śl. Nie zapadły jeszcze konkretne decyzje.
Pielęgniarki wykonują iniekcje na zlecenie tylko starszym dzieciom. W nocnej opiece
nie ma ani pielęgniarki, ani pediatry. Po godz. 18.00 trzeba jeździć do izby przyjęć,
gdzie jest oddział pediatryczny. Nie jest tak, Ŝe czynione są starania, aby było gorzej,
chciano poprawić sytuację, aby odległość była nie do Kłodzka, ale bliŜej.
Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesję Starostę Macieja AwiŜenia.
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Przewodniczący powiedział, Ŝe chciałby wiedzieć czy od 01.03.br. będzie pielęgniarka,
czy nie.
Dyr. Jadwiga Radziejewska odpowiedziała, Ŝe zasady dla Lądka się nie zmieniają,
zawiera dalszą umowę z pielęgniarką na m-c III i IV br., która nadal będzie pełniła
dyŜur od godz. 18.00.
Burmistrz Lądka Zdroju wystąpił z pytaniem, czy prowadzono rozmowy z innymi
podmiotami gminy Lądek Zdrój i Stronie Śląskie, bo budynek zakupiony po szpitalu
będzie miał na wyposaŜeniu rtg (prywatny podmiot), co w związku z wysoką
urazowością w obu gminach jest bardzo wskazane, aby był rtg. Czy prowadzono
rozmowy z innymi podmiotami, w których pełnione są dyŜury całodobowe.
Dyr. Jadwiga Radziejewska odpowiedziała, Ŝe nie prowadzono rozmów z Ŝadnym
podmiotem, bo nie ma środków. Z pracownią rtg jest umowa na 3 godz. tygodniowo.
Nie ma umowy z technikiem rtg, bo to są koszty. Taka sama sprawa jest z lekarzami,
rozmowy z Uzdrowiskiem toczyły się w ubiegłej kadencji, nie są zainteresowani.
Z 23 WSzU nie prowadzono rozmów. KaŜde rozmowy łączą się z wyŜszymi kosztami.
Musi patrzeć na budŜet i środki, które posiada. Nie moŜe tworzyć czegoś nowego od
podstaw.
Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz stwierdził, Ŝe do tej pory
prowadzono wspólne działania z udziałem Burmistrza, Przewodniczącego i radnych
dotyczące pomocy wieczorowej, nocnej i w święta. Nigdy nie stawiał warunków gdzie
to ma być. Chodziło o dobro mieszkańców obu gmin. Mieszkańcy Stronia jeździli poza
Stronie Śl. Jeśli znajdzie się miejsce w Lądku Zdr., to Stronie nie będzie protestowało,
bo wszyscy przyzwyczaili się do jeŜdŜenia do Lądka przez 20 lat. To wszystko zaleŜy
od lekarzy, którzy funkcjonują, bo ZOZ Kłodzko nie zatrudni specjalnie lekarzy. W tej
chwili w Centrum w Stroniu Śl. pracują lekarze róŜnych specjalności. Powinniśmy
działać razem, Ŝeby temat rozwiązać. Jeśli dalej będzie przychylność dyr. Szpitala w
Stroniu śl., to naleŜy z tego skorzystać. Istnieje obawa, czy w przyszłości skoro opieka
wieczorowo-nocna funkcjonuje, to zmniejszy się zabezpieczenie pogotowia. W Lądku
pozostaje stacja pogotowia. Lekarz zadecyduje czy pacjent moŜe być zabezpieczony czy
skieruje do pogotowia.
Dyr. Szpitala w Stroniu Śl. stwierdziła, Ŝe lekarze w Centrum, to specjaliści, którzy
leczą ludzi, u których choroba psychiczna nie jest podstawową. Lekarze są dobrymi
specjalistami. Zaproponowała pomoc, bo taka jest potrzeba. Po rozmowie z lekarzami
jest moŜliwość zorganizowania takiej opieki. Na dzień dzisiejszy jest całodobowo lekarz
i pielęgniarka. Lekarze zgodzili się na dodatkowe świadczenie usług. Jest zapewnienie,
Ŝe szpital kłodzki zabezpieczy sprzęt m.in. defibrylator.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał ilu specjalistów internistów jest zatrudnionych w
szpitalu.
Dyr. Szpitala odpowiedziała, Ŝe psychiatrzy odmówili, oprócz dwóch młodych, ale
będzie moŜliwość zatrudnienia kardiologa, jest czterech internistów, ale na dyŜurach ok.
80% nie psychiatrzy.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał czy nie będzie barier ze strony lekarzy do
podejmowania decyzji.
Dyr. Szpitala stwierdziła, Ŝe jest w stanie zapewnić taką opiekę.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe tak nagły pomysł zajęcia się tym tematem zrodził
się po rozmowie z Dyr. Radziejewską, która na zadane pytanie odpowiedziała, m.in., Ŝe
od 01.03.br. będzie wszystko w Stroniu Śl. i Ŝe mieliśmy dobrze, bo była pielęgniarka w
Lądku Zdr. a chcieliśmy mieć jeszcze lepiej.
Dyr. Radziejewska powiedziała, Ŝe nie jest to dokładna wypowiedź, ale wyrwana
z kontekstu.
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Radny Stanisław Skrobotun zapytał o co toczy się bój, czy o lokum, o pomieszczenia,
czy lekarze będą to robić bezpłatnie, czy za odpłatnością. Bój jest o Lądek dlatego, Ŝe z
inicjatywy poprzedniego starosty budynek szpitalny został sprzedany. Szpital zatrudniał
wielu lekarzy, którzy pracują na terenie Lądka i znają pacjentów. Lądek jest większy, a
poza tym naleŜy pamiętać o tym, Ŝe np. pacjent ze Skrzynki pojedzie do Stronia Śl., a
później się okaŜe, Ŝe potrzebny wyjazd do Kłodzka, czyli, Ŝe będzie pokonywał większą
odległość.
Radna Stronia Śl. Wiesława Czerwińska stwierdziła, Ŝe nie wie o co chodzi, bo
obojętnie jest czy Lądek czy Stronie, przecieŜ chodzi o dobro pacjenta. Zatraciliście to,
o co cały czas walczymy. Padła propozycja Pani Dyrektor, inni lekarze POZ nie chcieli
rozmawiać, bo się im nie opłaci, czy moŜe chodzi o zaistnienie.
V-ce Przewodnicząca RM Stronia Śl. dodała, Ŝe jest pielęgniarką, pracuje w tym
szpitalu. Wie, Ŝe pracujący tam lekarze leczą wszystko, większość lekarzy pracuje w SP
ZOZ.
Burmistrz Stronia Śl. Zbigniew Łopusiewicz poinformował, Ŝe jeŜeli znajdzie się
moŜliwość zorganizowania tego w Lądku, to proszę bardzo. NaleŜy zapytać burmistrza
Szkudlarka ile przeprowadzono rozmów. Były próby zrobienia tego na bazie szpitala, na
bazie ZOZ-ów, ale po zbilansowaniu lekarze mówili, Ŝe to się nie opłaca. Po sesji w
Stroniu Śl. jeden z POZ chciał się domówić z Kłodzkiem za godziwe wynagrodzenie.
Nie dało się tego zrobić tak, aby POZ się zjednoczyły, po kalkulacjach była odpowiedź,
Ŝe tego się nie da zrobić.
Radny Leszek Pazdyk przypomniał, Ŝe problem zaczął się wtedy, kiedy zlikwidowano
szpital. Walczono o szpital, ale się nie udało go utrzymać. Nikt nie chce, aby
przedstawiciele Stronia Śl. odnieśli wraŜenie, Ŝe dyskryminujemy Stronie.
Po zlikwidowaniu szpitala podjęto uchwałę, w której jest zapis mówiący o
zabezpieczeniu pomocy wieczorowo nocnej, ale tego nie zrobiono. Pani dyrektor
wystąpiła z dobrą wolą poza kontraktami, aby taką opiekę zorganizować. Radny
zaproponował, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie. Konstruktywna rozmowa wiele
wniesie. Trzeba pamiętać, Ŝe przede wszystkim liczy się człowiek.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował, Ŝe temat się pojawił, bo Lądek jest
pomijany w rozmowach. Burmistrz Stronia jest świetnie o wszystkim poinformowany,
a nasz Burmistrz i Rada nie.
Starosta Maciej AwiŜeń powiedział, Ŝe na sesji w Stroniu Śl. zrodziły się jakieś
pomysły. Powiat nadal jest w takiej samej sytuacji finansowej. DuŜe szpitale nie
występują o pomoc wieczorowo nocno, świąteczną, bo to się nie opłaca. Nawet gdyby
był szpital, to teŜ nie miałby szans na taki kontrakt. Szuka szans, aby taka pomoc była
na tym terenie. Szuka rozwiązań, bo są zobowiązania, bo zaleŜy powiatowi Ŝeby
mieszkańcy mieli taką pomoc. Od roku szukano rozwiązania tematu. Ktoś musi za to
zapłacić, bo na to nie ma Ŝadnego kontraktu. Zapłaci ZOZ i Starostwo. Skoro trzeba
zapłacić, to trzeba to zrobić najtaniej. Zwrócił się z prośbą, aby spojrzeć z perspektywy
Starosty, który nie ma pieniędzy. Na sesji w Stroniu padły dwie propozycje: jedna, to
lekarzy rodzinnych, którzy nie chcą, chyba Ŝe będzie dopłata, druga to propozycja
szpitala.
Nie podpisano kontraktów, nie podjęto decyzji. W Lądku teraz jest pielęgniarka, jest
lekarz w pogotowiu. Gminy chciały jednak mieć lekarza w porze wieczorowej, nocnej i
świątecznej, ale nie było lekarzy za oferowane pieniądze. Proponuje nie torpedować
pojawiającej się szansy. Wysłucha kaŜdej propozycji, z kaŜdym się spotka. Boi się, Ŝeby
szpital w Stroniu Śl. się nie wycofał. Jest z dyr. Radziejewską gotowy dopłacać, bo na
to nie będzie kontraktów.
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Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, Ŝe Starosta nie ma zobowiązań, tylko
uchwałę do realizacji. Zdziwiony jest sytuacją. Jak pojawia się jakaś decyzja, to
skaczemy sobie do gardeł. Nie padły słowa torpedujące. Chodzi o to, Ŝe nie wszyscy
mieszkańcy mogą jechać do Kłodzka. Mamy prawo być informowani, wtajemniczani w
rozmowy.
Radny Mirosław Wojczuk poinformował, Ŝe zna wszystkie placówki, bo we
wszystkich pracował. śaden inny szpital nie jest w stanie tego zabezpieczyć. Albo
Stronie, albo wcale. Wojewódzkie Centrum, to będzie nowoczesny obiekt.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe nikt nie mówi, Ŝe w Stroniu będzie źle, ale chodzi
o konkretne informacje i wiedzę. Gdyby zaproszono przedstawicieli Lądku, to nie
byłoby dyskusji.
Radny Dariusz Styczyrz przekazał, Ŝe na posiedzeniu komisji pojawiła się obawa, Ŝe
nie będzie odpowiedniej kadry, a tylko lekarze psychiatrzy. Jeśli Pani dyrektor zapewni,
Ŝe będzie kadra, to w porządku.
Radny Stanisław Skrobotun zapytał czy lekarze będą to robić w ramach stawki, którą
otrzymują czy będą otrzymywać osobne wynagrodzenie.
Dyr. Szpitala odpowiedziała, Ŝe dodatkowych środków finansowych nie ma, będą
takie środki jakie są, ale lekarze nie będą pracować za dziękuję. Będą na pewno
mniejsze środki niŜ otrzymują radni.
Radna Karolina Sierakowska zapytała o co właściwie chodzi, po co te emocje skoro
moŜna się domówić.
Dyr. ZOZ Jadwiga Radziejewska poinformowała, Ŝe będą dopłaty do stawki
godzinowej.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe na salę obrad dotarli przedstawiciele TV
sudeckiej.
Radna Mirosława Boduch wystąpiła z wnioskiem o zamknięcie dyskusji, a przed nim
przegłosowanie wniosku o zorganizowanie spotkania Starosty, Dyrektora ZOZ,
przedstawicieli obu gmin, aby nie było wątpliwości, aby zająć wspólne stanowisko.
Burmistrz Stronia Śl. Zbigniew Łopusiewicz zapytał kto będzie organizatorem i kiedy
odbędzie się spotkanie.
Starosta Maciej AwiŜeń odpowiedział, Ŝe zaprasza do siebie Burmistrzów i Dyrektora
ZOZ.
Radna Mirosława Boduch dodała, Ŝe powinna być Pani Dyrektor ze Stronia, a takŜe
przedstawiciele innych podmiotów.
Starosta Maciej AwiŜeń poinformował, Ŝe zaprasza wszystkich wskazanych przez obie
Rady i Burmistrzów.
Radny Leszek Pazdyk dodał, Ŝe w spotkaniu obligatoryjnie powinna uczestniczyć
Komisja Uzdrowiskowa.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe powinno być 3-4 przedstawicieli z kaŜdej gminy.
Radna Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe modyfikuje swój wniosek: spotkanie Pana
Starosty z udziałem 3-4 przedstawicieli i podmiotów zainteresowanych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada zatwierdziła w/w
wniosek.
Burmistrz Stronia Śl. Zbigniew Łopusiewicz podziękował za udział w sesji i stwierdził,
Ŝe zarówno sesja w Stroniu jak i w Lądku mówią o tym, Ŝe jest zaangaŜowanie.
Senator Kazimierz DroŜdŜ stwierdził, Ŝe zawsze była mocna integracja między obu
gminami i zwrócił się z prośbą, aby obie gminy nadal były zintegrowane. Wielki ukłon
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w stronę Starosty i Dyr. Radziejewskiej, Ŝe chcą rozmawiać i pomagać. Tam gdzie
zgoda moŜna duŜo zrobić.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zakończenie dyskusji.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w wniosek.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz poinformował, Ŝe korzystając z obecności Starosty ma kilka pytań. 08.02.br.
uczestniczył z Przewodniczący Rady w spotkaniu dotyczącym dróg powiatowych. W
naszej gminie to waŜne drogi, bo wiejskie i w centrum Lądka. Stan dróg nie jest
zadowalający. Z Przewodniczącym wskazał największe bolączki: Orłowiec – prawie nie
ma drogi, Kąty Bystrzyckie, Lądek Zdr. Cały trakt komunikacyjno-turystyczny. Częste
uwagi nie tylko mieszkańców, ale przede wszystkim kuracjuszy i turystów. Nagląca
sprawa, to odwodnienie ul. Kłodzkiej, bo zalewane są budynki zarówno prywatne jak i
komunalne. Była robiona wizja lokalna, czy są jakieś ustalenia, czego moŜna się
spodziewać.
Starosta odpowiedział, Ŝe sprawa na bieŜąco jest monitorowana. Powiat ma w
zarządzie wiele dróg, trzeba się zastanowić co robić, bo nie ma pieniędzy. Trzeba
zadecydować, które zadania wykonać, a które nie będą zrobione przez wiele lat. Jedna
to koncepcja najwaŜniejszych dróg, a druga to po kolei całe trakty. Będą konsultacje z
gminami. Przy rozpatrywaniu trzeba brać pod uwagę kryteria, które trzeba spełnić. Nie
zna jeszcze końcowego efektu rozmów. Na pewno ul. Kłodzka – odwodnienie, ul.
ŚnieŜna i Ogrodowa – skrzyŜowanie, podniesienie nawierzchni. Będzie pisemna
odpowiedź w tym temacie.
Radny Leszek Pazdyk zapytał, co z drogą na kompostownię, która teŜ jest
powiatowa.
Starosta odpowiedział, Ŝe nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe w ubiegłym roku występował w
tej sprawie jest to droga Lądek – Kąty Bystrzyckie. Stan drogi zły, jest to sprawa
priorytetowa, szczególnie, Ŝe powstaje spółka śmieciowa. Gmina będzie składać
propozycje w tej sprawie. Samochody osobowe mają problem z dojazdem
(pracownicy), nie mają problemu samochody cięŜarowe. Trzeba rozmawiać na temat tej
drogi, aby w ciągu 2 lat była zrobiona.
Starosta Maciej AwiŜeń odpowiedział, Ŝe pieniędzy jest mało, a dróg duŜo. Wszystkie
drogi robione z dofinansowaniem zewnętrznym. Rozmawiano o przekazaniu dróg
powiatowych gminom albo uŜyczenia na czas remontu ze środków np.
popowodziowych. Musi być jasna i czytelna rozmowa z Burmistrzem.
W związku z imieninami złoŜono Ŝyczenia i podziękowano Staroście za przybycie na
sesję.
Radna Mirosława Boduch przekazała, Ŝe PUP został przez Zarząd Powiatu zmuszony
do reorganizacji. W ub. otrzymał środki z Funduszu Pracy na działalność PUP 36 mln.
zł., a w tym ponad 9 mln. zł. PUP sporządza wnioski do Europejskiego Funduszu
Społecznego o dofinansowanie. Na posiedzeniu Zarządu, kiedy przedłoŜono propozycje
reorganizacji oponowała przeciw likwidacji filii w Lądku, w Stroniu zostaje. Radna
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sugerowała, aby zostawić 1 osobową obsługę w tych punktach. Nie udało się, bo nie ma
prawa glosowania. Mimo próby ocalenia 5-ciu p-któw, dyrektor podjął takie, a nie inne
decyzje. Nie do końca będą p-kty zlikwidowane, ale będzie ograniczenie w
funkcjonowaniu lokalnych p-któw, aby bezrobotni mieli gdzie uzyskać informacje.
Powodem jest ograniczenie środków z budŜetu państwa.
Burmistrz poinformował, Ŝe na spotkaniu Burmistrz Radkowa zaproponował, Ŝe
sfinansuje z własnych środków utrzymanie punktu. To jest złe, bo gmina znów przejmie
zadanie powiatu. Trzeba wymóc, aby punkt funkcjonował. Gmina nie moŜe przejąć
finansowania tego zadania, bo jest to w kompetencji powiatu.
Ad. pkt. 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował m.in.
o rewitalizacji parków lądeckich, naprawie chodnika na ul. Lipowej oraz wznowieniu
prac budowlanych boiska Orlik.
Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2011,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wszelkich wyjaśnień na posiedzeniu Komisji
BudŜetu i Finansów udzieliła skarbnik Joanna Słoniewska.
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Stanisław Skrobotun 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
VII/37/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ przyznania stypendiów,
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Paweł Buła poinformował, Ŝe
wpłynęło 8 wniosków: 2 naukowe i 6 sportowych. Oddalono 3 wnioski z powodu
błędów proceduralnych. Komisja wytypowała 5 osób do stypendium sportowego po 120
zł miesięcznie dla kaŜdej osoby: Aleksandra Morawska, Anna Węgrzyn, Katarzyna
Węgrzyn, Adrian Tomczak, Ada Jończyk.
Radna Mirosława Boduch wnioskowała, aby w § 1 zapisać tylko „sportowe”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada zatwierdziła
poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła
uchwałę nr VII/38/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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c/ przystąpienia do opracowania
przestrzennego „Wojtówki”,

miejscowego

planu

zagospodarowania

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
Ŝe komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Mirosława Boduch wystąpiła z wnioskiem, aby w tytule uchwały zapisać
miejscowości Wojtówka, miejscowości Lutynia.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawki.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła w/w
poprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 14 glosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
VII/39/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ przystąpienia do opracowania
przestrzennego miejscowości Lutynia,

miejscowego

planu

zagospodarowania

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wcześniej zgłoszoną poprawkę.
poprawkę.
W wyniku glosowania przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła w/w
poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
VII/40/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ przystąpienia do opracowania miejscowego
przestrzennego Lądka Zdroju „Zatorze”,

planu

zagospodarowania

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Mirosława Boduch wnioskowała o dopisanie w tytule projektu uchwały słowa
obręb.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za” i 4 „wstrzymujących” Rada zatwierdziła
poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.

8

W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
VII/41/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka Zdroju „Nowy Zdrój obszar A – Stare Miasto”,
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego 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
VII/42/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy”,
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego 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
VII/43/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ powołania Konwentu ds. nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego,
Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła
uchwałę nr VII/44/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i/ wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Stanisław Skrobotun poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego 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
VII/25/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 5. Sprawy bezpieczeństwa miasta i gminy – ocena funkcjonowania StraŜy
Miejskiej za rok 2011 oraz współpracy ze StraŜą Graniczną i Komisariatem Policji
w Lądku Zdroju.
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Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe komisja
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała ocenę funkcjonowania StraŜy Miejskiej.
Ad. pkt. 6. Informacja nt. utworzenia spółki międzygminnej i gospodarki
odpadami w gminie Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe
radni otrzymali informację w materiałach na sesję, a w posiedzeniu komisji uczestniczył
równieŜ Burmistrz Lądka Zdroju.
Ad. pkt. 7. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Zbigniew Wiernusz poruszył sprawę potoku „Wiosennik”.
Burmistrz stwierdził, Ŝe wg niego naleŜy przykryć kanał i wtedy zrobić chodnik,
najprościej byłoby ułoŜyć rurociąg betonowy. Przepusty, które byłyby pod chodnikiem
musiałyby być nie mniejsze niŜ pod drogą wojewódzką.
Radny Stanisław Skrobotun zapytał czy radni powiatowi zostali zaproszeni na sesję i
czy byli powiadomieni o temacie pomocy wieczorowo-nocnej.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe byli informowani i byli zaproszeni na sesję.
Radny Stanisław Skrobotun zapytał czy nowy dzierŜawca „Stawów Biskupich” coś
poczynił.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe rozpoczęły się prace ziemne. DzierŜawca poinformował o
przedsięwzięciach do realizacji w tym roku. WydzierŜawił jeszcze jeden teren od
gminy. W tym roku uruchomi działalność sezonową. W perspektywie ma budowę
obiektu całorocznego. Poprzedni dzierŜawca funkcjonował ok. 12 lat, na początku
wzorowo, a później coraz gorzej. Zakończyło się to bardzo niesympatycznie. Jest to
wspaniała lokalizacja i przy nie najlepszym prowadzeniu była to działalność
dochodowa. Ale w związku z tym, Ŝe zakończyła się umowa nie przedłuŜono na kolejny
okres. Poprzedni dzierŜawca deklarował prowadzenie dalszych inwestycji, ale nie było
realizacji obietnic.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela dodała, Ŝe nowy dzierŜawca w
przeciwieństwie do poprzednika mile zaskoczył, są wszystkie uzgodnienia, dokładnie
przeliczył koszty i będzie etapami realizował to co zaplanował. Cała zaplanowana
kwota, to ok. 500 tys. zł. W tym roku chce uruchomić dwa małe stawy i mini
gastronomię, pogłębić stawy, wykonać mury oporowe duŜego stawu. Ponadto po
rozwiązaniu umowy z poprzednim dzierŜawcą parkingu, Burmistrz podpisał na trzy
miesiące umowę dzierŜawy z dzierŜawcą stawów. Później będzie ogłoszony przetarg.
Jest nadzieja, Ŝe obecny dzierŜawca wygra ten przetarg i będzie wszystko pod opieką
jednego dzierŜawcy.
Burmistrz powiedział, Ŝe poprzedni dzierŜawca chce ponoć uruchomić działalność w
obrębie uzdrowiska.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował, Ŝe podjął wstępną decyzję
odnośnie wcześniejszego terminu sesji. Zamiast 31.03. sesja odbędzie się 24.05.br.
o godz. 15.00. W związku z powyŜszym komisje odbędą się równieŜ tydzień wcześniej.
Przewodniczący poinformował równieŜ, Ŝe radni wnioskują o legitymacje radnego.
Wcześniej jednak naleŜy złoŜyć zdjęcia. CKiR zaprasza na niedziele na godz. 15.00 na
spektakl. Przewodniczący zaproponował, aby na spotkanie do Starosty pojechali:
Burmistrz, Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej radny Dariusz Styczyrz i radny
Mirosław Wojczuk oraz Przewodniczący Rady.
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Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch przypomniała, Ŝe zwracała się
z prośbą w sprawie propozycji zmian do Statutu. Do tej pory takie propozycje nie
spłynęły. Prosi aby radni jednak przygotowali propozycje.
Ad. pkt. 8. 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 w Lądku-Zdroju: Janusz Sosna –
podpis nieczytelny

Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Maria Staszyńska
Janusz Sosna
24.03.2011 r.
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