Protokół XIII/VIII/11
z sesji Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o 15.25. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG w Lądku-Zdroju.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Sosna.
Przewodniczący powitał radnych, Burmistrza, Sekretarza, Główną księgową, insp.
Henrykę Pietraga, Senatora Kazimierza DroŜdŜa.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 12. Nieobecni: Stanisław Skrobotun,
Paweł Buła, Waldemar Sosiński.
I/3. Porządek obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje do porządku obrad.
W związku z brakiem pytań do porządku obrad przystąpiono do realizacji
przedłoŜonego porządku 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/ przyznania stypendiów
c/ zmiany Uchwały Nr VI/28/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Informacja o funkcjonowaniu lasów komunalnych.
4. Przygotowanie szkół i przedszkola do nowego roku szkolnego.
5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
6. Zamknięcie obrad.
I/4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada zatwierdziła
w/w protokół.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
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Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował:
Drogi
Trwa remont trzech, dróg gminnych: w Skrzynce oraz w Lądku-Zdroju przy ul. Stokrotek i
Moniuszki.

W Orłowcu zostanie wykonany remont drogi gminnej nr 86 (koło kościoła). Zakres zleconej
pracy przewiduje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 209 metrów wraz z
utwardzeniem poboczy. W ramach zadania zostanie teŜ wykonanie odmulenie rowu
melioracyjnego wzdłuŜ drogi.
W Kątach Bystrzyckich zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 68/2. W ramach
zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 455 metrów. Zostanie
teŜ wykonane profilowanie skarpy, odmulenie rowu odwadniającego drogę.
Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenów sołeckich we wsi Lutynia i Kąty
Bystrzyckie
Trwa remont elewacji szkoły podstawowej w Trzebieszowicach. Wykonana zastanie nowa
elewacja wraz z ociepleniem oraz izolacja i ocieplenie fundamentów.
W najbliŜszym czasie rozpocznie się wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej LO
Trwają remonty parków, kończy się remont parku JPII, trwa wymiana nawierzchni alejek w
Parku 1000-lecia
W przyszłym tygodniu, 31 sierpnia odbędzie się sesja Rady Powiatu dotycząca dróg
powiatowych.
Radny Mirosław Wojczuk stwierdził, Ŝe dobiega końca remont ul. Stokrotek. Zostały
zdemontowane podjazdy z kostki brukowej, mieszkańcy pytają czy to będzie
przywrócone do stanu pierwotnego, czy mają to zrobić na własny koszt.
Insp. Roman Stępak odpowiedział, Ŝe wszystko będzie odtwarzane do stanu przed
remontem. Prace będą monitorowane.
Burmistrz dodał, Ŝe nie moŜe być sytuacji, Ŝeby roszczenia były zgłoszone po
zakończeniu robót.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok
20011,
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Kazimierz Kubisiak
poinformował, ze komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 glosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XIII/78/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ przyznania stypendiów,
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Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Karolina Sierakowska
poinformowała, Ŝe wpłynęło 8 wniosków, pięć odrzucono z powodu przyczyn
formalnych, brak dyplomów z osiągnięć na szczeblu wojewódzkim. Komisja
wytypowała do przyznania stypendiów trzy osoby: Annę Węgrzyn, Katarzynę
Węgrzyn i Adę Jończyk. KaŜda osoba otrzyma stypendium w kwocie 214,00 zł
miesięcznie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku glosowania przy 11 glosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła
uchwałę nr XIII/79/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ zmiany uchwały nr VI/28/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe zmiany dotyczą przesunięcia środków na
dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego dla StraŜy Miejskiej.
Projekt opiniowały trzy komisje.
Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
(Doszedł radny Paweł Buła – 13 osób).
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Dariusz Styczyrz
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Kazimierz Kubisiak
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XIII/80/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Informacja o funkcjonowaniu lasów komunalnych.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 4. Przygotowanie szkół i przedszkola do nowego raku szkolnego.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna powiedział, Ŝe temat był przedstawiony i
omówiony na posiedzeniu Komisji, Edukacji, Kultury i Sportu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady zapytał czy są interpelacje lub wnioski.
Radny Mirosław Wojczuk powiedział, Ŝe na ul. Lipowej jest ruch jednokierunkowy,
bo miała się zwiększyć ilość miejsc parkingowych, ale postawiono tam znak zakazu.
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Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe w związku z remontem parku jest
ten zakaz. Ale to chwilowe do zakończenia remontu.
Radny Mirosław Wojczuk poinformował, Ŝe na ul. NadbrzeŜnej naprzeciwko
„Kaczego Dołu” na skarpie wyrosło duŜo samosiejek, czyja to skarpa poniewaŜ jak te
samosiejki wyrosną, to za chwilę będzie duŜo wielkich drzew i będzie problem z
wycinką.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zajmie się sprawą, bo to jest droga gminna.
Ad. pkt. 6. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie
obrad.
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