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

Protokół nr VIII/III/11
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 24 marca 2011 r.

I./1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 18.30. 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 14. Przewodniczący powitał radnych,
Burmistrza, Skarbnika, zaproszonych gości oraz stypendystów.
I/3. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wprowadza się do porządku obrad trzy projekty
uchwał. Jako 3e projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lądku
Zdroju Nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na lata 2011-2020, jako 3f w sprawie
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr IV/16/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w
sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet i kosztów podróŜy radnych Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju, jako 3g projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na
zamianę nieruchomości.
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy są propozycje do porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe
komisja wnosi o zmianę tytułu projektu 3g na „ upowaŜnienia Burmistrza do podjęcia
działań w sprawie zamiany nieruchomości”, oraz projekt Apelu w sprawie podjęcia przez
Ministra Skarbu Państwa niezbędnych działań w celu szybkiej poprawy wizerunku Domu
Zdrojowego w Lądku-Zdroju przy ul. Orlej, działka nr 343/1, obręb Stary Zdrój, przez
wykonanie jego kapitalnego remontu.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował, Ŝe w związku z obecnością
zaproszonych gości w temacie słuŜby zdrowia nastąpi zmiana kolejności omawianych
punktów porządku obrad, i tak pkt. 5 będzie jako pkt. 2, a pozostałe zmienią kolejność.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie porządku obrad wraz ze
zmianami.
W wyniku głosowania przy 14 glosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła porządek obrad
w brzmieniu:
I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenia porządku obrad
z poprzedniej sesji).
II. Część II.
1. Wręczenie stypendiów.

2. Funkcjonowanie słuŜby zdrowia na terenie gminy, informacje o funkcjonowaniu Stałej
Komisji Uzdrowiskowej i współpracy z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój,
b/ zmiany uchwały XXXII/266/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso,
c/ wyraŜenia/nie wyraŜa zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Lądek Zdrój środków
stanowiących fundusz sołecki w roku budŜetowym 2012,
d/ przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju,
e/ zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia 2010
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek
Zdrój na lata 2011- 2020,
f/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr IV/16/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet i kosztów podróŜy radnych Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju,
g/ upowaŜnienia Burmistrza do podjęcia działań w sprawie zamiany nieruchomości,
h/ Apel w sprawie podjęcia przez Ministra Skarbu Państwa niezbędnych działań w celu
szybkiej poprawy wizerunku Domu Zdrojowego w Lądku-Zdroju przy ul. Orlej, działka nr
343/1, obręb Stary Zdrój, prze wykonanie jego kapitalnego remontu.
5. Sprawozdanie za rok 2010 z realizacji zadań publicznych w ramach ogłoszonych
konkursów dla organizacji pozarządowych.
6. Strategia rozwoju kultury w Gminie Lądek-Zdrój – prezentacja.
7. Sprawozdanie z działalności ZBK za rok 2010.
8. BieŜąca ocena prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków przez ZBK w Lądku Zdroju.
9. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
10. Zamknięcie obrad.
I/4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Radna Mirosława Boduch zgłosiła poprawki pisarskie do protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe poprawki naleŜało zgłosić przed sesją.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła w/w
protokół.
Ad. pkt. 1. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna powiedział, Ŝe Rada Miejska dwa razy w roku
wyróŜnia najbardziej aktywną młodzieŜ za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i
sportu. Dla niektórych moŜe to nie są wysokie kwoty, ale jest to zawsze wyróŜnienie.
Przyznano stypendia pięciu osobom. Przewodniczący poinformował o konieczności
złoŜenia podpisu i zgłoszenia w kasie formy przekazywania stypendiów.
Przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącą wręczyli stypendia i złoŜyli gratulacje.

Ad. pkt. 2. Funkcjonowanie słuŜby zdrowia na terenie gminy, informacje o
funkcjonowaniu Stałej Komisji Uzdrowiskowej i współpracy z Naczelnym Lekarzem
Uzdrowiska.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe zaproszono osoby, które prowadzą lub
nadzorują placówki słuŜby zdrowia.
Burmistrz
Kazimierz Szkudlarek przypomniał, Ŝe radni otrzymali informacje
przygotowane przez placowki słuŜby zdrowia.
Dyr. SPZOZ Kłodzko Jadwiga Radziejewska przekazała, Ŝe odbyło się jedno spotkanie
od ostatniej sesji w Starostwie. Rozmawiano na temat opieki wieczorowo- nocnej i
świątecznej. Wystosowano pismo do Burmistrza i Dyrektora 23 WSzU-Rehabilitacyjnego
w sprawie partycypacji w kosztach. W Lądku Zdroju opieka bez zmian, jest pielęgniarka
na ul. Kłodzkiej . Będzie kolejne spotkanie i uzgodnienia.
Dyr. 23 WszU-Rehab. Zdzisław Puzio powiedział, Ŝe przedwczoraj otrzymał pismo,
wystosuje propozycje.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą, aby kopie korespondencji pomiędzy obu
stronami przekazywane były równieŜ do Rady Miejskiej. Przewodniczący przypomniał
równieŜ, Ŝe słuŜba zdrowia na terenie Lądka- Zdroju, to nie tylko przychodnia, ale równieŜ
23 WSzU-Rehab., PPU i FWP.
Burmistrz zapytał jak wyglądają rozmowy z przedstawicielami szpitala w Stroniu
Śląskim, jak wygląda kondycja finansowa i kontrakty w PPU, FWP i 23 WSzu-Rehab.
Dyr. Jadwiga Radziejewska powtórzyła, Ŝe odbyło się tylko jedno spotkanie. Oczekuje
teraz na odpowiedź Dyr. 23 WSzU-Rehab., Stronie jest przygotowane do pełnienia opieki
wieczorowo-nocnej.
Kierownik FWP Ewa Kryśków-Inglot poinformowała, Ŝe nie mają kontraktów z ZUS-em
tylko z PEFRON-em. PrzyjeŜdŜają osoby płacące za swój pobyt, są turnusy
rehabilitacyjne. Zabiegi są wykonywane we własnej bazie i bazie uzdrowiska. FWP działa
sezonowo, obiekty trzy miesiące w roku są wyłączone, trwają remonty. Od 15.04
rozpoczną się turnusy, na razie wygląda to dobrze, są chętni, bo proponowane są równieŜ
turnusy 28 dniowe. Część budynków udało się sprzedać. Jest nadzieja na realizację planów
i dostosowanie do obecnie funkcjonujących norm. Nastawienie jest optymistyczne.
Dyr. 23 WSzU-Rehab. Zdzisław Puzio powiedział, Ŝe rok 2011 będzie najgorszym
rokiem. Zmieniły się zasady kontraktowania z NFZ, teraz tylko jedna umowa na wszystkie
posiadane oddziały, kontrakty zawierane są z oddziałem dolnośląskim. Cena duŜo niŜsza
na kaŜdym oddziale. Na usługi sanatoryjne kontrakty zmniejszone o 15%. I turnus
obłoŜenie 50%, II – 75%, bo za późno wysłano oferty do pacjentów, ponadto trzeba było
zakończyć remont basenu, trzeba dostosować budynki do wymogów unijnych. Szpital
lądecki zostaje w strukturach MON-u, będzie otwarcie „Domu Weterana”, trzeba będzie
zaciągnąć kredyt i wyremontować budynek na ten cel.
Radna Karolina Sierakowska zapytała czy będą przewidziane zniŜki dla dzieci i
młodzieŜy na basen.
Dyr. Zdzisław Puzio odpowiedział, Ŝe będzie przygotowany nowy, czytelny cennik.
Z-ca Dyr. ds. lecznictwa Uzdrowiska Lądek-Długopole dr Aleksander Serwa stwierdził,
Ŝe moŜe patrzeć optymistycznie na rok 2011 i 2012, ilość obsługiwanych pacjentów
porównywalna z rokiem ubiegłym, doszła rehabilitacja i działalność komercyjna. Na
bieŜąco prowadzone są remonty.
W związku z brakiem pytań do zaproszonych gości Przewodniczący Rady ogłosił
przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady powitał asystentkę senatora Jurewicza.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował:
- w dniu jutrzejszym nastąpi otwarcie ofert na realizację zadania „Rewaloryzacja zieleni w
Parku JPII”,
- trwa przetarg na wykonanie modernizacji nawierzchni, oświetlenia i rewaloryzację
zieleni w Parku 1000-lecia,
- zakończone zostały prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na
opracowanie planów miejscowych, zgodnie z przyjętymi na poprzedniej sesji uchwałami,
jutro nastąpi ogłoszenie przetargów,
- otrzymaliśmy 7 etatów w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i
ochrony przeciwpowodziowej w roku 2011”,
- podpisaliśmy umowę na współfinansowanie ze środków „Programu Odnowy Wsi”
projektu zagospodarowania terenów sołeckich w 4 małych wsiach,
- w ramach tego samego programu CKiR otrzymał dofinansowanie na remont dachu i
instalacji elektrycznej w świetlicy w Skrzynce,
- Gmina przystępuje do projektu „Gmina dobrej marki” w ramach projektu finansowanego
w całości przez UE grupa przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz pracowników gminy będzie pracować nad Strategią Marki Lądka- Zdroju.
Ad. pkt. 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek- Zdrój,
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
VIII/46/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ zmiany uchwały XXXII/266/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 maja
2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso,
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
VIII/47/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ wyraŜenia/nie wyraŜa zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Lądek Zdrój
środków stanowiących fundusz sołecki w roku budŜetowym 2012,

Insp. Patrycja Karolczak przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą funduszu
sołeckiego. Po prezentacji dodała, Ŝe Gmina uzyskuje 10-30% refundacji funduszu
sołeckiego. Prezentacja w wersji papierowej jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe pieniądze są w dyspozycji sołectw, ale
duŜe znaczenie ma praca urzędnika. Pani Patrycja pilnuje, kontroluje wydatkowanie tego
funduszu. Konradów będzie ubiegał się o pozyskanie środków zewnętrznych.
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja jednogłośnie pozytywnie wyraziła zgodę na wyodrębnienie środków w budŜecie.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna wystąpił z wnioskiem , aby wykreślić w tytule i w §
1 słowa „nie wyraŜa”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada przyjęła w/w wniosek.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
VIII/48/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju,
Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Karolina Sierakowska
poinformowała, Ŝe komisja wnosi o zmiany w załączniku do projektu uchwały:
-§ 2 pkt. 1, ppkt.b: boisko dostępne dla dzieci i młodzieŜy oraz innych chętnych w okresie
jesienno-zimowym (1.IX-1.III) poniedziałek – niedziela, godz. 8.00 – 22.00, w okresie
wiosennym (2.III-30.VI) poniedziałek – niedziela, godz. 8.00 – 22.00, w okresie letnim
(1.VII-31.VIII) poniedziałek – niedziela, godz. 8.00 – 22.00,
- § 3 pkt. 1 ppkt. „h” – wykreślić, ppkt.”i” będzie „h”,
- § 3 pkt. 1 ppkt.”j” – wykreślić, ppkt. „k” będzie „i”.
Burmistrz powiedział, Ŝe ma wątpliwości, co do wydłuŜenia czasu do godz. 22.00
szczególnie w okresie jesiennym, bo będą tam dzieci. Boisko ma być zamykane, przesunie
się czas zamknięcia, a trzeba posprzątać itp. Zwrócił się z prośbą, aby pozostawić
proponowane w projekcie godziny. W okresie letnim będą czynne do godz. 21.00 dwa
obiekty, będzie to wystarczające.
Radna Karolina Sierakowska stwierdziła, Ŝe godzina przebywania dzieci na boisku
będzie zaleŜała od rodziców.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe jest to złudne. Gmina powinna zadbać
o czas przebywania na boisku.
Radny Mirosław Babiak wystąpił z wnioskiem, aby boisko było czynne przez cały rok do
godz. 21.30.
Radny Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe popiera stanowisko Burmistrza, naleŜy przyjąć
regulamin bez zmian.
Radna Monika Miszczyńska powiedziała, Ŝe jeśli zamknięcie o godz. 18.00, to po co
boisko.
Radny Mirosław Wojczuk zapytał dlaczego pominięto w ogóle trzy miesiące tj. od 01.11
do 28.02.br.
Naczelnik Wydziału Jadwiga Kuryluk-Kądziela wyjaśniła, Ŝe jest to specjalny rodzaj
nawierzchni, którego pielęgnacja i utrzymanie jest drogie. UŜywanie nawierzchni w

niskich temperaturach spowoduje zniszczenie. Ponadto połoŜenie boiska między
budynkami mieszkalnymi powoduje uwagi związane z hałasem i oświetleniem. Boisko
powstało dla potrzeb szkoły i dlatego rano musi być przygotowane dla uczniów.
Burmistrz dodał, Ŝe jest to boisko przyszkolne. Dobiega końca realizacja boiska „Orlik” i
na tym kompleksie boisk naleŜy rozwaŜać funkcjonowanie do późnych godzin.
Radny Stanisław Skrobotun wystąpił z wnioskiem o przegłosowanie istniejącego
regulaminu.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe najdalej idący jest wniosek Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania przy 4 głosach „za”, 5 „przeciwnych” i 4 „wstrzymujących”
wniosek nie przeszedł.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie wniosek radnego Babiaka (cały rok do
21.30).
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, 4 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących”
przyjęto w/w wniosek.
Radna Mirosława Boduch wniosła o skserowanie poprawek.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna stwierdził, Ŝe przegłosowano poprawki, a teraz
naleŜy przegłosować całość projektu uchwały.
W wyniku głosowania przy 0 głosach „za”, 7 „przeciwnych” i 7 „wstrzymujących” Rada
nie podjęła uchwały.
Burmistrz poinformował, Ŝe regulamin potrzebny jest Ŝeby boisko mogło funkcjonować.
Radny Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe naleŜało to powiedzieć przed głosowaniem.
Przewodniczący Rady wniósł o zmianę porządku obrad i wprowadzenie projektu uchwały
ponownie.
Radny Dariusz Styczyrz powiedział, Ŝe wniosek jest bezzasadny, bo nie ma projektu
uchwały.
Radny Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe w trakcie głosowania pominięto jego
wniosek, a członkowie komisji Edukacji, Kultury i Sportu nie głosowali nad swoimi
wnioskami.
Wiceprzewodnicząca w/w komisji Karolina Sierakowska wyjaśniła, Ŝe głosowała jakby
przeciwko sobie, ale zmieniła zdanie po przekazaniu informacji przez P.Kuryluk.
e/ zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr IV/13/10 z dnia 29 grudnia
2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na lata 2011-2020,
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 13 głosach „za” o 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę
nr VIII/49/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr IV/16/10 z dnia 29 grudnia
2010 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet i kosztów podróŜy
radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju,
Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wnosi się tylko zmianę w § 6 ust.
1 i 6 zmiana stawki za kilometry z 0,37 na 0,40 i z 0,60 na 0,80.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawki.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła 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
VIII/50/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ upowaŜnienia Burmistrza do podjęcia działań w sprawie zamiany nieruchomości,
Radny Mirosław Babiak zapytał czy był rozwaŜany inny sposób zamiany, czy była inna
propozycja.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak powiedział, Ŝe była
tylko ta propozycja.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna przekazał, Ŝe Prezes zadeklarował rozmowy w
sprawie słuŜebności gruntu. W tej chwili to tylko uchwała intencyjna, bo decyzja naleŜy
do Ministra Skarbu.
Radna Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe Prezes Uzdrowiska zapoznał komisję z
dokumentacją podobnej zamiany uŜytkowania wieczystego na prawo własności. Przy
uŜytkowaniu wieczystym właścicielem jest Skarb Państwa. Rzeczoznawca dokona
wyceny. Ta zamiana ma odbyć się na zasadzie ekwiwalentności.
Nacz. Wydziału Jadwiga Kuryluk-Kądziela powiedziała, Ŝe uŜytkowanie wieczyste jest
uprawnieniem gminy, będzie to miało wpływ na cenę.
Radny Leszek Pazdyk zapytał czy PPU ma moŜliwość sprzedania tego w przyszłości.
Radna Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe na tej działce posadowione jest źródło,
koncesję ma uzdrowisko. Trudno Ŝeby uzdrowisko sprzedało to źródło.
Burmistrz dodał, Ŝe PPU ma koncesję na obszar górniczy. W planie zagospodarowania
jest to zieleń parkowa pod nadzorem konserwatora zieleni.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę
nr VIII/51/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ Apel w sprawie podjęcia przez Ministra Skarbu Państwa niezbędnych działań w
celu szybkiej poprawy wizerunku Domu Zdrojowego w Lądku Zdroju przy ul. Orlej,
działka nr 343/1, obręb Stary Zdrój, przez wykonanie jego kapitalnego remontu,

Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe w czasie
przerwy Komisja Mienia Komunalnego naniosła poprawki w projekcie Apelu. Radna
odczytała projekt z poprawkami.
Radna Karolina Sierakowska powiedziała, Ŝe naleŜy wstawić kreskę w nazwie Lądek –
Zdrój.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w Apel.
W wyniku glosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w Apel.
Radny Mirosław Babiak wnioskował o ogłoszenie 20 minutowej przerwy celem
przygotowania nowego projektu uchwały.
Radna Monika Miszczyńska zapytała czy moŜna zmienić raz przegłosowany porządek
obrad.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna odpowiedział, Ŝe moŜna to zrobić bezwzględną
większością głosów.
Radny Kazimierz Kubisiak dodał, Ŝe jest to bardzo waŜny projekt.
Radny Leszek Pazdyk zapytał dlaczego to tak waŜne Ŝeby w trybie pilnym podejmować
uchwałę, bo to dotyczy zajęć pozalekcyjnych.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, Ŝe juŜ jest problem z utrzymaniem w ryzach
młodzieŜy. Trzeba określić zasady na jakich młodzieŜ moŜe korzystać. Bez regulaminu po
g. 16.00 nie moŜna z boiska korzystać. Gdyby coś się stało, to gmina mimo ubezpieczenia
ponosi konsekwencje. Ubezpieczyciel pyta o regulamin.
Radna Monika Miszczyńska powiedziała, Ŝe regulamin powinien być przyjęty prawnie.
Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w porządku obrad,
jako pkt. 3i projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowania w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 9 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 4 „wstrzymujących” Rada
przyjęła w/w wniosek.
Radny Leszek Pazdyk zaproponował, aby opinię przedstawił prawnik.
Radna Monika Miszczyńska wnioskowała o wprowadzenie poprawki, w § 2 pkt. 1
dopisać ppkt. „c” w brzmieniu …” w przypadku organizacji zajęć szkolnych w sobotę
boisko ogólnodostępne od godz. 16.00”…
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz odczytał komentarz mówiący, Ŝe moŜna
zmienić porządek obrad bezwzględną większością głosów.
Radna Mirosława Boduch wnioskowała o zmianę zapisu „ w okresie letnim do godz.
20.00”.
Radny Mirosław Babiak powiedział, Ŝe jest kompromis komisji i Burmistrza, Ŝe boisko
czynne w okresie letnim do 21.30.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Mirosławy Boduch.
W wyniku głosowania przy 2 głosach „za”, 11 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym” Rada
oddaliła w/w wniosek.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Moniki Miszczyńskiej.
W wyniku glosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w wniosek.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z załącznikiem.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
VIII/52/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie za rok 2010 z realizacji zadań publicznych w ramach
ogłoszonych konkursów dla organizacji pozarządowych.
Radna Mirosława Boduch zgłosiła błąd w tabelce jest rok 2010, a ma być 2011.
Ad. pkt. 6. Strategia rozwoju kultury w Gminie Lądek Zdrój – prezentacja.
Dyr. CKiR Małgorzata Bednarek przedstawiła prezentację multimedialną.
Radna Mirosława Boduch zapytała czy w pracach dotyczących budowy strategii
uwzględnia się kwestię miejsca imprez masowych, czy jest koncepcja gdzie takie imprezy
organizować.
Dyr. Małgorzata Bednarek odpowiedziała, Ŝe obecnie korzysta się z obiektu PPU
„Kinoteatru”. JeŜeli zmienią się uwarunkowania, to nie będzie miejsca na takie imprezy.
Docelowo w Lądku trzeba się zastanowić co dalej, czy na bazie kościoła ewangelickiego,
czy inna koncepcja.
Ad. pkt. 7. Sprawozdanie z działalności ZBK za rok 2010.
Burmistrz powiedział, Ŝe na posiedzeniu komisji szeroko omawiano ten temat. Radni
otrzymali sprawozdanie za 2010 r., ma sprawozdanie za rok 2007. Zmniejszyło się
zatrudnienie, w sposób ciągły zachodzą zmiany. Jest to oszczędność ok. 700 tys. zł.
Przewodniczący Rady dodał, Ŝe wszystko idzie w dobrym kierunku, powoli będzie lepiej.
Ad. pkt. 8. BieŜąca ocena prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków przez ZBK w Lądku Zdroju.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 9. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radna Karolina Sierakowska poinformowała, Ŝe Alicja Kwaśna prowadząca zespół
„Damascus” zajęła pierwsze miejsce w europejskim konkursie w tańcu orientalnym.
Radny Dariusz Styczyrz powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego
zwrócił się z pytaniem do Dyr. ZBK, czy będzie organizowana wystawka, otrzymał
odpowiedź, Ŝe ZBK jest w złej kondycji finansowej i nie stać na zorganizowanie
wystawki.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe omówi sprawę z dyrektorem.
Radny Leszek Pazdyk zapytał kiedy ruszy remont dróg lokalnych. Jest dziura w drodze
powiatowej k/szpitala i przy wjeździe na mosto-wiadukt.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jeśli chodzi o drogi gminne, to są prowadzone remonty na
drogach nieutwardzonych, a w kwietniu będą roboty na drogach utwardzonych. Drogi, o

których mówi radny nie są w zarządzie gminy, ale będą naciski w tym temacie. Pan
Starosta odpowiada enigmatycznie. Konkrety będą na kolejnej sesji.
Radny Mirosław Wojczuk powiedział, Ŝe podjęto uchwałę dotyczącą naprawy drogi na
ul. Stokrotek, ale jest mały kawałek przyległej ulicy, czy o tym zapomniano.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie zapomniano, ale teraz nie ma środków.
Radny Leszek Pazdyk przekazał na ręce Przewodniczącego Rady „Lalkę” od zespołu
„Violinki”, która jest podziękowaniem za dofinansowanie przekazane przez radnych.
Przewodniczący Rady podziękował i poinformował, Ŝe „Lalka” będzie w biurze Rady.
Przewodniczący poinformował, Ŝe w związku ze świętami w kwietniu komisje odbędą się
we wtorek i środę, sesja rozpocznie się o godz. 15.00, będzie to sesja uroczysta.
Przewodniczący w imieniu Komisji Statutowej zaapelował do radnych, aby wystąpili w
strojach historycznych. 30.04.br. w sprzyjających warunkach atmosferycznych uroczysta
część sesji odbędzie się w Rynku, a przy niepogodzie najprawdopodobniej w Sali Banku
Spółdzielczego.
Radna Mirosława Boduch stwierdziła, Ŝe najprościej, aby radni wystąpili w togach
rajców średniowiecznych. Radni będą składać ślubowanie św. Jerzemu.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe zbliŜa się miesiąc składania oświadczeń
majątkowych.
Ad. pkt. 10. Zamkniecie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie
sesji.
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