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

Protokół nr IX/IV/11
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 30 kwietnia 2011 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 10.00, a zakończono o godz. 15.00. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG w Lądku Zdroju, druga część Rynek lądecki.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Sosna.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na Sali obrad na 15 radnych obecnych 12. Przewodniczący powitał radnych,
Burmistrza oraz radnych powiatowych.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z poprzedniej
sesji.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada zatwierdziła
w/w protokół.
I/4. Porządek obrad.
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. Ocena zimowego utrzymania dróg i chodników oraz plan działań w zakresie
utrzymania dróg i chodników i placów oraz plan działań w zakresie wiosennoletniego porządkowania Gminy.
3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na rok 2011,
b/ rozpatrzenia skargi na Kierownika OPS,
c/ regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik” przy ul. Polnej w
Lądku Zdroju,
d/ powołania Kapituły opiniującej kandydatów do tytułu „Honorowego Obywatela
Lądka Zdroju”,
e/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Pani Helenie Malinowskiej,
f/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Harrie Scholtens’owi,
g/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Mieczysławowi Krywieńko.
5. Wręczenie Medali Honorowych św. Jerzego.
6. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
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Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej
Rady na wstępie poinformował, Ŝe od 01.04.br. jest w urzędzie w-ce Burmistrz Łukasz
Waluś.
W-ce Burmistrz Łukasz Waluś powiedział, Ŝe ma 29 lat, w tutejszym urzędzie
odbywał staŜ, obecnie będzie zajmował się nadzorem Wydziału Infrastruktury,
pracował w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
Burmistrz przedstawiając sprawozdanie międzysesyjne poinformował:
- dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na
wykonanie 5 planów zagospodarowania przestrzennego, wygrała firma: REGIOPLAN
Sp. z o.o.,
- rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe dla zadania „Rewitalizacja Parku 1000lecia w Lądku Zdroju: - przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej –
oświetlenie parkowe, zieleń parkowa – elementy małej. Wygrała firma „ZBYLBRUK”
Piotr Zbyl, Bobolice,
- zakończyliśmy przetarg na zadanie : „Odbudowę dróg gminnych nr 181 (obręb
Trzebieszowice) i nr 267 (obręb Skrzynka), wygrała firma: „DROGMOST” Sp. z o.o.
- ta sama firma – Drogmost wygrała przetarg na zadanie „Odbudowa drogi gminnej nr
119850 – ul. Stokrotek w Lądku Zdroju”,
- uruchamiamy postępowanie przetargowe na zadanie „Regulacja potoku JadwiŜankaetap I”,
- uruchamiamy postępowanie przetargowe na zagospodarowanie terenów sołeckich we
wsi Lutynia i Orłowiec,
- wizyta u dyrektora Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w sprawie przejęcia
drogi,
- zmiana prezesa Międzygminnej spółki śmieciowej.
Ad. pkt. 2. Ocena zimowego utrzymania dróg i chodników oraz plan działań w
zakresie utrzymania dróg i chodników i placów oraz plan działań w zakresie
wiosenno- letniego porządkowania Gminy.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe temat był omawiany na posiedzeniu Komisji
Mienia Komunalnego. Komisja przedstawiła dwa wnioski: spotkanie z zarządcami
dróg, które nie są w zarządzie gminy, przeanalizowanie moŜliwości przesunięcia w
budŜecie środków do ZBK za akcję zimową.
Ad. pkt. 3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Zbigniew Wiernusz przekazał, Ŝe na ul. Rataja do StraŜy PoŜarnej robi się
wysypisko śmieci.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe będzie interweniował.
Radny Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe pomału rozpoczęto porządkowanie,
wyrównywanie. Kilka dni i będzie porządek.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe jest błoto k/Orlika.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek wyjaśnił, Ŝe teren jest porządkowany, część skarpy
będzie obsiana trawą (specjalna metoda wstrzeliwania trawy). Obiekt Orlika bardzo
efektowny, otoczenie musi być teŜ porządkowane.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy coś wiadomo w sprawie pań mieszkających w
kontenerach.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe obie panie są „na utrzymaniu gminy”, są zaległości
finansowe, zobowiązał ZBK, aby sprawę rozpoznać i zamontować liczniki.
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Radna Marzenna Konopska zapytała czy podjęto działania w sprawie przepustu w
Trzebieszowicach (p. Szewczuk).
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest dokumentacja, ale nie wie czy jest pełny kosztorys.
Jest to kwota ok. 70 tys. zł. Jedyną przeszkodą w realizacji jest brak środków.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch zwróciła się z prośbą o rozwaŜenie
zmiany organizacji ruchu ul. Fabryczna, Kłodzka, Mickiewicza. Jedyny dojazd do
Przychodni p. Martynowskiej. Stosując się do znaków (ograniczenie) nikt z
mieszkańców nie moŜe się dostać.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe zajmie się sprawą.
Radny Leszek Pazdyk zapytał czy to prawda, Ŝe w Zdroju będą tylko ulice
jednokierunkowe.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe ul. Cienista jest juŜ jednokierunkowa, a w sprawie ul.
Lipowej wystąpiono o zgodę na jednokierunkową, będzie moŜna tam parkować.
Radny Leszek Pazdyk zapytał, czy nie obowiązuje przepis mówiący, Ŝe w strefie
uzdrowiskowej nie wolno parkować.
Burmistrz stwierdził, Ŝe nikt tego nie kwestionował. Funkcjonuje otwarty basen i
potrzebne są miejsca do parkowania.
Radny Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe była inicjatywa Ŝeby był parking na placu
Curie-Skłodowskiej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe w poprzedniej kadencji Rada to
zatwierdziła, przed nami zmiana w planie zagospodarowania.
Radny Leszek Pazdyk poruszył sprawę małego chodnika na ul. Polnej.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe potrzeb jest bardzo duŜo, ale nie ma środków i trzeba
wybierać, to co najwaŜniejsze.
Radny Leszek Pazdyk zapytał czy jest plan robót na ul. Zdrojowej, gdyŜ jest to
najczęściej uczęszczana ulica jako ciąg spacerowy.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w koncepcjach jest zagospodarowanie „Wyspy
Młyńskiej”.
Radny Leszek Pazdyk zapytał, co z kościołem ewangelickim.
Burmistrz powiedział, Ŝe jest zainteresowanie, ale nikt nie wpłacił wadium. Dzwonił
deweloper z pytaniem czy moŜna kupić i przenieść do Wrocławia.
Radny Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe plac na ul. Zdrojowej kupił deweloper, czy
coś się dzieje w tej sprawie.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe naliczono kary za brak rozpoczęcia realizacji zadania.
W kolejnym roku kwota kary będzie rosła, moŜe to zmobilizuje dewelopera. Zgodnie
z zapisem w akcie notarialnym naliczane są kary.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał o modernizację ul. Wolności.
Burmistrz przekazał, Ŝe jest pełna dokumentacja. Gmina liczyła na środki
zewnętrzne, ale nie udało się ich pozyskać. Ponoć program „Schetynówek” nie został
zakończony.
Radny Stanisław Skrobotun zapytał jaka jest moŜliwość wpływu Urzędu na
właścicieli prywatnych posesji, chodzi o „Bar Zdrojowy” na ul. Kościuszki oraz wielki
baner pn. „odzieŜ holenderska”, który nie zdobi.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe „Bar Zdrojowy” legalnie
zbudowany. Jest nowy właściciel moŜe coś zmieni. Burmistrz porozmawia z
właścicielem Ŝeby popracował nad estetyką. Jeśli chodzi o banery, to jest uchwała,
moŜna rozliczać.
Radny Waldemar Sosiński zapytał co z drogą w Radochowie.
Burmistrz poinformował, Ŝe Gmina da kruszywo, trzeba się w tej sprawie spotkać.
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Przewodniczący Związku Emerytów poinformował, Ŝe działają czwarty rok, chcą się
rozwijać. Otrzymali działkę, chcą ją zagospodarować, brakuje tylko środków na
toaletę. Zarząd oddziału podjął uchwałę o zbiórce pieniędzy, emeryci dają ile mogą.
Prosi, aby radni teŜ coś dołoŜyli.
Radny Waldemar Sosiński stwierdził, Ŝe tam jest kanalizacja. Sprawdzi poinformuje.
Mieszkaniec Pan Władysław Augustyn odczytał podanie dotyczące remontu, na które
nie otrzymał Ŝadnej odpowiedzi.
Burmistrz przypomniał, Ŝe zainteresowany był w Urzędzie cztery dni temu.
Burmistrz musi rozpoznać sprawę, ale trzeba patrzeć realnie, na pewno nie moŜna
spodziewać się kapitalnego remontu.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe teŜ zapozna się z tematem.
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
Pani Skarbnik przedstawiła szczegółowo zmiany. Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
IX/53/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ rozpatrzenia skargi na Kierownika OPS,
W-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Wiernusz poinformował, Ŝe
komisja stwierdziła, Ŝe skarga jest bezzasadna.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch zapytała czego dotyczyła skarga.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna wyjaśnił, Ŝe skarga dotyczyła braku
zabezpieczenia pomocy specjalistów dla dziecka niepełnosprawnego.
Radna Marzenna Konopska dodała, Ŝe OPS przychylił się, ale ta Pani nie korzysta,
jest często nieobecna w miejscu zamieszkania.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały stwierdzający, Ŝe
skarga jest bezzasadna.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
IX/54/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik” przy ul. Polnej
w Lądku Zdroju,
W-ce Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Karolina Sierakowska
poinformowała, Ŝe Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
wnioskując jednocześnie o zmianę godzin funkcjonowania boiska. Komisja proponuje
naniesienie następujących poprawek: § 2, pkt. 6, w okresie jesiennym (1.09-31.10)
sobota, niedziela godz. 9.00 – 20.00, w okresie letnim (1.07-31.08) poniedziałek –
niedziela godz. 9.00-21.30.
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Burmistrz wystąpił z prośbą, aby zwrócić uwagę, Ŝe będą ogromne koszty związane z
oświetleniem.
Radna Marzenna Konopska stwierdziła, Ŝe naleŜy spróbować, zobaczyć. Nie naleŜy
utrudniać dostępu do korzystania z boiska.
Radny Stanisław Skrobotun zaproponował, aby pozostawić te godziny, które
zaproponowano w projekcie uchwały. Jeśli będzie taka potrzeba, to moŜna zmienić.
Radna Karolina Sierakowska powiedziała, Ŝe podtrzymuje wniosek komisji. Jeśli
nikt nie będzie korzystał tak długo, to będzie moŜna zmienić.
Radna Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe jest za tym Ŝeby dzieci korzystały, ale
godz. 21. 00 w marcu nie jest racjonalna.
Radny Leszek Pazdyk wystąpił z wnioskiem, aby w okresie „wiosny” , od 01.04 –
30.06., boisko było czynne w godz. 16.00-20.00, a w soboty i niedziele w godz. 9.0019.00.
Radna Mirosława Boduch wnioskowała, aby w okresie 1.03-31.03 boisko było
czynne w godz. 9.00-19.00.
Radny Dariusz Styczyrz stwierdził, Ŝe jest wniosek komisji i naleŜy go przegłosować.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek komisji.
W wyniku głosowania przy 7 głosach „za” i 5 „przeciwnych” Rada zatwierdziła
wniosek komisji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami w
regulaminie korzystania z boiska.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za” i 2 „przeciwnych” Rada podjęła uchwałę
nr IX/55/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ powołania Kapituły opiniującej kandydatów do tytułu „Honorowego
Obywatela Lądka Zdroju”,
Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe komisja
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
IX/56/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesję radnego powiatowego Borysława
Zatokę.
Przewodniczący poinformował, Ŝe dalsza część sesji odbędzie się na lądeckim rynku,
gdzie radni przegłosują uchwały dotyczące przyznania Medali Honorowych św.
Jerzego, a później nastąpi uroczyste wręczenie tych medali.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach do godz. 14.00.
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
e/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Pani Helenie Malinowskiej,
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Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe komisja
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Burmistrz odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
IX/57/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady, Wiceprzewodnicząca i Burmistrz wręczyli medal, kwiaty i
złoŜyli gratulacje.
f/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Harrie Scholtens’owi,
Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, ze komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Burmistrz odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
IX/58/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady, Wiceprzewodnicząca i Burmistrz wręczyli medal, kwiaty i
złoŜyli gratulacje.
g/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Pana Mieczysławowi Krywienko,
Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe komisja
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Burmistrz odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 glosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
IX/59/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
W związku z nieobecnością Pana Mieczysława Krywienko Przewodniczący Rady
poinformował, Ŝe medal zostanie wręczony w terminie późniejszym.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe mamy laureatów konkursu „Wiedzy
europejskiej”. Konkurs był organizowany w Gimnazjum, LO i Związku Emerytów i
Rencistów.
Osoby nagrodzone to: Pani Danuta Hryniewicz-Nejder – Związek Emerytów i
Rencistów, Joanna Najder – Gimnazjum, Kamila Robak – LO. Nagrodą jest wyjazd
studyjny do Parlamentu Europejskiego.
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Ad. pkt. 6. 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
26.05.2011 r.
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