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

Protokół nr X/V/11
z sesji Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
z dnia 26 maja 2011 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 17.00. 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, radnych,
gości, Senatora, Burmistrza, Skarbnika i uczestników projektu „Gmina Dobrej Marki”.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radny Leszek Pazdyk wniósł przed sesją
poprawkę, która została uwzględniona w protokole.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011,
b/ wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXVIII/206/09 Rady Miejskiej w LądkuZdroju z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój zmienionej uchwałą nr XLVII/340/10
Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwały nr XXVIII/206/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29
stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Lądek-Zdrój,
c/ zmiany uchwały nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto,
d/ zmiany uchwały nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Lądku -Zdroju z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Lutynia,
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e/ zmiany uchwały nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka,
f/ zmiany uchwały nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 24 lutego 2011
r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A-Lasy”,
g/ zmiany uchwały nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obręb Zatorze,
h/ uchwalenia „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Lądek-Zdrój na lata 2011-2016”.
3. Informacja dotycząca melioracji wodnych w gminie Lądek-Zdrój.
4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
5. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej
Rady poinformował:
- zakończyliśmy postępowanie przetargowe na zadanie pn.: „regulacja potoku
JadwiŜanka – etap I”. Jest oszczędność poprzetargowa, analizujemy moŜliwość
wykorzystania oszczędności na kolejne zadanie, jeśli otrzymamy stosowną zgodę
MSWiA,
- ze względu na oszczędności na zadaniach drogowych realizowanych ze środków
MSWiA zwróciliśmy się z wnioskiem o zakwalifikowanie kolejnego zadania
drogowego do realizacji. Uzyskaliśmy zgodę na wykonanie remontu ul. Moniuszki,
- jesteśmy zmuszeni powtórzyć przetarg na realizację zadania dotyczącego
zagospodarowania terenów publicznych w dwóch małych wsiach. Powodem jest to, iŜ
w pierwszym postępowaniu przetargowym zaoferowana kwota przekracza tą, jaką
przeznaczyliśmy na to zadanie w budŜecie,
- 1 czerwca br. o godz. 11.00 nastąpi otwarcie kompleksu boisk „Orlik”. W związku z
tym bardzo serdecznie zapraszamy Państwa Radnych na tą uroczystość. Jednocześnie
proszę o deklaracje, czy reprezentacja Rady Miejskiej – jak to było deklarowane przy
okazji otwarcia boiska przy SP nr 1, chcą rozegrać mecz z uczniami,
- od kilku tygodni kilkunastoosobowy zespół pracował w ramach projektu „Gmina
Dobrej Marki” nad strategią zbudowania silnej marki Lądek-Zdrój. Uzgodniłem
wczoraj z Panem Przewodniczącym, Ŝe w ramach spraw róŜnych zaprezentujemy
pomysł, jaki został wypracowany w ramach projektu.
W ubiegłym tygodniu wykonawca rozpoczął prace w Parku JPII. Wykonał pierwsze
nasadzenia, przystąpił do naprawy fontanny przy ul. Ostrowicza,
- w przyszłym tygodniu wykonawca planuje rozpoczęcie prac w Parku 1000-lecia,
- w ubiegłą środę w parku ustawiono nowe donice, nasadzono kwiaty, w czwartek
części kwiatów juŜ nie było.
Burmistrz zwrócił się z prośbą, aby Wysoka Rada przy kaŜdej okazji informowała
mieszkańców, Ŝe to dla nas wszystkich, Ŝe to wspólne dobro.
Radny Mirosław Babiak zapytał, co z monitoringiem parku.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe jest to w trakcie postępowania
przetargowego, ale gmina nie jest w stanie objąć monitoringiem całego parku.
Radna Karolina Sierakowska zapytała czy podgląd będzie miała Policja.
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Burmistrz przekazał, Ŝe Policja nie chciała mieć podglądu, odmówiła. Podgląd będzie
miała StraŜ Miejska. To co będzie montowane, to będzie monitoring cyfrowy, wyŜszej
jakości.
Radny Paweł Buła wystąpił z pytaniem, czy brano pod uwagę montowanie atrapkamer.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe brano to pod uwagę, ale zrezygnowano poniewaŜ wszyscy
szybko by się zorientowali, Ŝe to atrapy.
Radny Stanisław Skrobotun stwierdził, Ŝe Ŝaden mieszkaniec nie zgłosi, Ŝe np.
Kowalski to zrobił, ale jak będzie widoczna StraŜ Miejska, to będzie inaczej.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój,
Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała o zmianach do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch zwróciła się z prośbą o informację o
jaką kwotę ogólnie zmniejszają się wydatki i o jaką kwotę zwiększają się wydatki.
Chodzi o to, by poprawić kwoty zawarte w projekcie uchwały zgodnie ze
szczegółowymi zmianami omówionymi przez Panią Skarbnik
Radny Leszek Pazdyk poprosił, aby w przyszłości przedkładać poprawki do projektu
w wersji pisemnej.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała o zmianach w projekcie
uchwały: dochody ogółem po zmianach - § 1uchwały – 482.236,00, § 2 - 87.387,00, §
3 – 569.650,00, § 4 ust.1 – dochody ogółem: 29.141.833,21, § 4 ust. 2 wydatki
ogółem: 28.970.398,21 w tym wydatki inwestycyjne - 8.322.170,00, oraz wprowadza
się zmianę w załączniku wydatków w funduszu sołeckim.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 13 glosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
X/60/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXVIII/206/09 Rady Miejskiej w LądkuZdroju z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój zmienionej
uchwałą nr XLVII/340/10 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 25 marca 2010
r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/206/09 Rady Miejskiej
w Lądku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
X/61/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ zmiany uchwały nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A-Stare
Miasto”,
Na posiedzeniu komisji Naczelnik Wydziału udzieliła wszelkich wyjaśnień.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał c-g.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
X/62/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ zmiany uchwały nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Lutynia,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
X/63/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ zmiany uchwały nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
X/64/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ zmiany uchwały nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A-Lasy”,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
X/65/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ zmiany uchwały nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obręb Zatorze,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
X/66/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Lądek-Zdrój na lata 2011-2016”,
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt wraz z naniesionymi poprawkami.
Poprawka 1/ rozdź. 3, § 4, pkt. 1 wykreślić od numeru uchwały do końca zdania
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę.
Poprawka 2/ rozdź. 3, § 4 pkt. 3c wykreślić w całości.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę.
Poprawka 3/ rozdź. 4 § 5, pkt. 1 – po słowie „reguluje” dopisać „odrębna”, skreślić od
numeru uchwały do końca zdania.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
X/67/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Informacja dotycząca melioracji wodnych w gminie Lądek-Zdrój.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna przekazał, Ŝe temat został omówiony na
posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
Ŝe w posiedzeniu komisji brali udział mieszkańcy Orłowca, którzy zgłosili swoje
uwagi.
Ad. pkt. 4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady powiedział, Ŝe sześć
miesięcy temu mieszkańcy Lądka-Zdroju obdarzyli go mandatem zaufania i
powierzyli zarządzanie gminą, oczekując działań zmierzających do polepszenia
wizerunku gminy. W przedstawionych materiałach są wyniki przeprowadzonych
badań, wyniki są poraŜające. Inwestujemy w poprawę wizerunku, ale wyniki nie
przekładają się na poprawę wizerunku miasta. W trakcie sondaŜy zdarzało się, Ŝe
opinia ludzi z zewnątrz była lepsza niŜ mieszkańców. Stąd pomysł, aby opracować
dokument na kształt strategii. Dokument pod nazwą „budowa Marki Lądka-Zdroju”.
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Znaleźliśmy firmę, która podjęła się tego zadania za środki unijne. ZaangaŜowano teŜ
przedsiębiorców z terenu naszej gminy, którzy sami tu pracują, zatrudniają
mieszkańców. Zebrano grupę kilkunastu przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w
cyklu warsztatów. Jest dokument wyjściowy do dalszej współpracy. Przygotowano
opracowanie multimedialne, które przedstawi Pan Marcin Puk. Wyniki badań
dotyczących naszej gminy radni otrzymali w wersji papierowej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe patrzy przez pryzmat tego, Ŝe do
tej pory brak był integracji róŜnych grup mieszkańców. Wszyscy musimy się połączyć
Ŝeby efekt był widoczny. Spotykał się z gestorami, ale nie było integracji. Mamy ok.
3,5 tys. miejsc noclegowych, ale trzeba zagwarantować dobrą reklamę, dobre pomysły
na zajęcie czasu, bo chodzi nie tylko o noclegi. Po raz pierwszy zintegrowała się
grupa, która wspólnie wypracowała przedłoŜony materiał.
Pan Marcin Puk przedstawił prezentację pn. „Gmina Dobrej Marki”.
Radny Kazimierz Kubisiak zwrócił się z prośbą o przedstawienie zespołu, który
pracował.
Pan Marcin Puk poinformował, Ŝe są to: Pan Roman Kaczmarczyk, Pani Iwona
Wastrak, Pani Anna Zalewską, Pani Aleksandra Mossakowską, Pani Bogumiła
Mikita-Gułaj, Pan Burmistrz, Pani Dagmara Janiak, Pani Małgorzata Bednarek, Pan
Zbigniew Piotrowicz, Pani Kryśkow-Inglot, Pani BoŜena Noworol, Pan Radosław
Pasionek oraz z-ca Burmistrza.
Radny Dariusz Styczyrz pogratulował świetnej prezentacji i podziękował, Ŝe taka
idea powstała i zapytał, co mogą zrobić radni.
Pan Marcin Puk odpowiedział, Ŝe radni mogą rozmawiać z mieszkańcami i
informować, Ŝe coś takiego powstało, radni mogą zostać ambasadorami naszej
„Dobrej Marki”. Chcemy Ŝeby powstała strona internetowa.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał czy będą kolejne warsztaty z udziałem radnych.
Pan Marcin Puk powiedział, Ŝe będą regularne spotkania raz w miesiącu, chcemy
stworzyć ciała doradcze. Będziemy się spotykać po 04.06., radni jeśli mają ochotę, to
mogą uczestniczyć w tych spotkaniach.
Radny Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe naleŜy najpierw wyplenić malkontenctwo ze
społeczeństwa. Jest dumny, Ŝe powstała taka grupa, deklaruje pomoc w imieniu
radnych.
Senator Kazimierz DroŜdŜ powiedział, Ŝe jest usatysfakcjonowany, ale trzeba teŜ
pamiętać, Ŝe Lądek Zdrój promuje równieŜ młodzieŜ Klubu „Trojan” oraz ministranci,
którzy zajmują wysokie miejsca w meczach piłkarskich.
Pan Marcin Puk poinformował, Ŝe jednym z załoŜeń jest promocja, sport, turystyka i
kultura.
V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Boduch stwierdziła, Ŝe naleŜy
przyklasnąć idei i zapytała czy istnieje moŜliwość zaprezentowania materiału
przedstawionego radnym na stronie Lądka. Radna poinformowała, Ŝe jest
ambasadorem Lądka-Zdroju od 30 lat, ludziom na zewnątrz mówi, Ŝe jest to miejsce,
które wybrała do Ŝycia, ale musimy teŜ promować Lądek wśród naszych
mieszkańców..
Burmistrz powiedział, Ŝe musimy dorobić się lokalnego patriotyzmu.
Przewodniczący Rady przyłączył się do gratulacji i podziękowań i dodał, Ŝe
wszystkim zaleŜy Ŝeby było lepiej.
Senator Kazimierz DroŜdŜ przypomniał, Ŝe na początku maja odbywają się
uroczystości związane z obchodami „Dnia StraŜaka” organizowane we Wrzosówce.
Podziękował za uroczystość szczególnie druhowi Leszkowi Pazdykowi.
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Radny Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe dobrze, aby władze, które będą wybrane do
Zarządu Powiatowego OSP utrzymały tę tradycję. Radny poinformował równieŜ, Ŝe
remontowana jest droga przy pomocy Nadleśniczego Mieczysława Krywieńko,
odnawiany jest równieŜ kościółek.
Radna Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe 30.05.br. w Rabce odbędzie się
spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, na którym m.in. będą
omówione sprawy dotyczące opłat podatku od nieruchomości, zmiany w prawie
górniczym i geologicznym.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna podziękował wszystkim za udział w obchodach
„Dnia Patrona”. Przewodniczący przeczytał zaproszenie dla Rady Miejskiej na
koncert Reprezentacyjnego Zespołu PZŁ, który odbędzie się 27.05.br. g. 19.00 w
Kinoteatrze.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe ten zespół był w ubiegłym roku,
Burmistrz poszedł tam z obowiązku, a tam byli zawodowi muzycy, wspaniałe show.
Radny Stanisław Skrobotun poinformował o szczegółach programu.
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
30.06.2011 r.
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