Protokół Nr XII/VII/11
z sesji Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
z dnia 28 lipca 2011r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o 16.00. 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 15.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „ za” i 4 „ wstrzymujących się” Rada przyjęła w/w
protokół.
I/4. Porządek obrad
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) wydzierŜawienia, uŜyczenia mienia komunalnego
3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
4. Zamknięcie obrad.
Ad. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady,
poinformował:
- został zakończony przetarg na remont JadwiŜanki, wpłynęła jedna oferta na kwotę 230
tysięcy, a przeznaczonych na to zadanie było 180 tysięcy, więc o 50 tysięcy więcej.
- RDOŚ- dyrektor Liberacka w sprawie odmowy udzielenia zgody na wycinkę drzew przy ul.
Kłodzkiej ( remont drogi 392- obwodnica i droga od Orlenu do ronda). Ponowna wizja w
terenie. Otrzymaliśmy zgodę wycinkę tylko kilku drzew.
- po konsultacji z prawnikiem p. Markiem Ociepą- nie jest potrzebna zgoda Rady na
wydzierŜawienie spółce śmieciowej terenu byłej kompostowni ( części terenu, na którym są
urządzenia zakładu utylizacji odpadów). W przyszłym tygodniu teren zostanie przekazany
spółce. Spółka zatrudni 2 dotychczasowych pracowników, 1 pracownik zostanie przesunięty,
a 4 umowa została wypowiedziana. Prezesem spółki jest pan Lignarski.
- trwają prace w Parku Jana Pawła II, wszystko realizowane jest zgodnie z projektem, prace
powinny potrwać do sierpnia, zostanie rozwinięta trawa, a pełny efekt to dopiero przyszły
rok.

- przejęcie drogi historycznej w Trzebieszowicach, niestety nie dojdzie do przekazania, gdyŜ
Agencja chce równieŜ dodać do tego mieszkania w Trzebieszowicach. Mieszkania są z
lokatorami i w bardzo złym stanie technicznym.
- gmina równieŜ miała propozycję przyjęcia budynku FWP przy ul. Paderewskiego 6, jednak
stan tego obiektu równieŜ jest bardzo zły, więc gmina go nie przejmie. W zamian FWP
zamieniłoby prawo uŜytkowania wieczystego w prawo własności.
Radny Leszek Pazdyk stwierdził, iŜ w zimie bardzo trudno jest „utrzymać” chodnik przy ul.
Kłodzkiej ze względu na liczne wybrzuszenia spowodowane przez korzenie rosnących tam
drzew.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe ul. Kłodzką witamy wjeŜdŜających do
miasta gości i wszystkim powinno zaleŜeć na tym, aby ładnie ten wjazd wyglądał.
Radny Leszek Pazdyk zapytał o zwiększenie zatrudnienia na kompostowni.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe być moŜe przy rekultywacji terenu trzeba
będzie zatrudnić 1-2 pracowników. Koszt utrzymania 4 pracowników to kwota ok. 9 tysięcy
miesięcznie a rocznie to koszt ok. 100 tysięcy. Cena za wywóz śmieci musiałaby wzrosnąć,
a nam chodzi o najniŜsze koszty.
Radny Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe w budynku przy ul. Paderewskiego 6, który został
zaproponowany do przejęcia, mieszkają emeryci, osoby starsze i nie są zainteresowane
inwestowaniem w budynek, FWP moŜe oddać go mieszkańcom.
Radna Mirosława Boduch zapytała na jakim etapie jest przekazanie muszli koncertowej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe dokonana jest wycena obu
nieruchomości, jest róŜnica w wartości rzędu 130 tysięcy na korzyść gminy tzn. Ŝe jeŜeli
Uzdrowisko chciałoby przejąć nieruchomość to musieliby dopłacić 130 tysięcy złotych, a nie
mają pieniędzy.

Ad.2. Podjęcie uchwał:
a) dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej
Przewodniczący Janusz Sosna poinformował, Ŝe załącznik do tej uchwały powinien być
opatrzony datą 28 lipca 2011r. a nie jak jest w dokumencie z sierpnia.
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XII/76/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.

b) wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 11 lat części nieruchomości
gruntowej połoŜonej w Lądku-Zdroju pomiędzy ul. Leśną a Moniuszki

Radny Leszek Pazdyk zapytał, czy chodzi tu o teren całej Oślej Łączki, czy zainteresowany
będzie niwelował teren.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe najlepiej wydzierŜawić całość, by później
nie było nieporozumień, kto np. ma wykosić fragment niewydzierŜawiony. Jest to przestrzeń
zamknięta. Będzie przeznaczona na strzelnicę golfową, teren będzie ogrodzony
i najprawdopodobniej z Ŝywopłotem. Teren będzie niwelowany, poniewaŜ są przewidziane
półki. Przestrzeń ta zaczyna juŜ dobrze wyglądać. Wpłynął równieŜ wniosek
o wydzierŜawienie drzew koło Biskupich Stawów z przeznaczeniem na park linowy. Przy
okazji Arboretum zyska na reklamie. Jest równieŜ pomysł odbudowania Leśnej Świątyni,
gdzie pozyskaliśmy na ten cel 9 tysięcy złotych od darczyńców. Bezpośrednim orędownikiem
jest Pan Ludwik Pikuła. JeŜeli zbierzemy jeszcze trochę pieniędzy, to zaczniemy prace. Jest
równieŜ szansa na uruchomienie fontanny w tamtym zakątku, jednak brakuje kawałka rury,
ale jest to do załatwienia. Fontanna mogłaby tryskać na wysokość 10m.
Radny Leszek Pazdyk zapytał, czy na terenie Oślej Łączki moŜe być tylko golf. Czy jak
dzierŜawcy nie wyjdzie interes, to moŜe np. zrobić kręgle.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe będzie to zawarte w umowie oraz
moŜliwość działań towarzyszących np. kręgle. Teren ten przeznaczony jest w planie
zagospodarowania pod usługi sportu. Wtedy i korty tenisowe będą miały moŜliwość
zaistnieć, bo będzie to taki kompleks-teren sportowy. Ta inwestycja to koszt 500 tysięcy1 mln.

Przewodniczący Komisji Minia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował, Ŝe
komisja pozytywnie ( jednogłośnie) zaopiniowała projekt uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XII/77/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.

Ad 3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Zbigniew Wiernusz zgłosił, Ŝe miejsce widokowe w Lutyni nie jest wykoszone
( zdjęcie). Wersalka przy ul. Bema nie jest sprzątnięta juŜ 5 miesiąc. Kładka przy tej ulicy
równieŜ nie wygląda dobrze. Studzienka przy ul. ŚnieŜnej, woda w czasie ulewy płynie
środkiem ulicy koło przejścia dla pieszych.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe trzeba to wykosić najprawdopodobniej
w piątek będzie to zrobione. Jest natomiast problem z krzewami rosnącymi przy drodze
powiatowej do przejścia w Lutyni, poniewaŜ właścicielka nie zgadza się na wycinkę tych
chaszczy. Wersalka będzie sprzątnięta- przypomnę dyrektorowi ZBK. Kładka naleŜy do
gminy, zobaczymy co da się z nią zrobić. Studzienka naleŜy do powiatu. Powiat
przygotowuje dokumentację na przebudowę tego odcinka.
Przewodniczący Janusz Sosna powiedział, Ŝe w maju Powiat podjął uchwałę na przebudowę
tego odcinka.

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe w sierpniu odbędzie się sesja Rady
Powiatu, której wiodącym tematem będzie stan dróg. Dobrze byłoby w niej uczestniczyć,
więc zapraszam radnych. Byłem równieŜ u Starosty K. Baldego w sprawie mostu w Orłowcu,
Ŝeby porozmawiać o remoncie tego mostu. Nadmieniam, Ŝe z jednej strony jest droga
powiatowa a z drugiej gminna, więc trzeba się dogadać z Powiatem. Do Kolegium zostało
wysłane pismo, ale oni odpisali Ŝe nie są organem uprawnionym do rozstrzygnięć w tej
sprawie.
Radny Zbigniew Wiernusz zgłosił, Ŝe przy wjeździe na Os. Słoneczne jest rozbite lustro, na
tej drodze jest zatkany kanał burzowy; przy ul. Rataja wystają jeszcze korzenie a mieszkańcy
zrobili sobie dzikie wysypisko śmieci; wokół CKiR klomby-trzeba o nie dbać; wykosić
podwórka za kamienicami- dyrektor zapewnił Ŝe zostaną wykoszone.
Radny Mirosław Babiak zapytał o auto słuŜbowe dla StraŜy Miejskiej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe nie ma na to środków finansowych.
Przewodniczący Janusz Sosna poprosił, Ŝeby osoby zainteresowane zostały po sesji, bo moŜe
jest wyjście z tego impasu.
Radna Monika Miszczyńska zgłosiła niedroŜną studzienkę koło StraŜy; piach z asfaltu od
strony Kłodzka zaczęli zamiatać, ale nie skończyli.
Wiceprzewodnicząca Mirosława Boduch w imieniu zespołu Skrzynczanki podziękowała
panu Burmistrzowi, Centrum Kultury i Rekreacji za zorganizowanie Lądeckich Ludowych
Zdrojów.
Radny Leszek Pazdyk zapytał, czy w czasie remontu obwodnicy, ruch będzie skierowany
przez miasto.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe Ŝadna taka informacja nie dotarła do
Urzędu.
Radny Waldemar Sosiński zapytał o skarpę za Wodociągami, trzeba wyciąć tam jeszcze 2-3
drzewa bo zagraŜają bezpieczeństwu.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe Nadleśniczy sfinansuje siatkę, Ŝeby
połoŜyć ją na skarpie.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał o roślinność rosnącą na rondzie, czy są plany Ŝeby coś
zmienić, bo nie wygląda to dobrze.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe rosą tam dzikie róŜe i inne krzewy, a
zmiana roślinności wiąŜe się z duŜymi kosztami, na które na razie gminy nie stać.
Przewodniczący Janusz Sosna poinformował, Ŝe wpłynęło podziękowanie od dyrektora,
rady rodziców ze Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach za okazaną pomoc przy realizacji
festynu charytatywnego.

Ad.4. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie sesji.

Protokołowała:
Iwona Busz-Dugiel

