Protokół XIV/IX/11
z sesji Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
z dnia 29 września 2011 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 16.50. Miejsce obrad:
sala konferencyjna UMiG w Lądku-Zdroju.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Sosna.
Przewodniczący powitał radnych, Burmistrza, Wiceburmistrza, Panią Skarbnik,
Sekretarz, Naczelnik, Prawnika i TV sudecką.
I/2/. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 14. Nieobecny radny Paweł Buła.
I/3. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna zapytał czy są propozycje do porządku obrad.
W związku z brakiem propozycji do realizacji porządek obrad w brzmieniu:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne ( otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji).
II.
Część II.
1. Wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011,
b/ zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2011-2020,
c/ gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój,
d/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lądek-Zdrój
4. Ocena realizacji budŜetu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój za I półrocze 2011 r.
5. Informacja z wykorzystania budŜetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2011 r.
6. Informacja ws. zmian ustawodawczych w zakresie utrzymania czystości i porządku
w gminie i gospodarki odpadami.
7. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
8. Zamknięcie obrad.
I/4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe protokół został przesłany w wersji
elektronicznej, moŜna było teŜ się z nim zapoznać w biurze Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
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W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada przyjęła w/w
protokół.
Ad. pkt. 1. Wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe na sesji sierpniowej podjęto uchwałę
dotyczącą przyznania stypendiów. Stypendia przyznano trzem osobom, które odnoszą
sukcesy sportowe. Są to: Anna i Katarzyna Węgrzyn, Ada Jończyk.
Przewodniczący w towarzystwie Wiceprzewodniczącej Rady i Burmistrza wręczył
stypendia i złoŜył gratulacje.
Ad. pkt. 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował:
•

Zakończył się remont drogi w Skrzynce oraz w Lądku-Zdroju przy ul. Stokrotek.

•

31 sierpnia odbyła się sesja Rady Powiatu poświęcona między innymi sprawie dróg
powiatowych.

•

Działanie 9.2 – Mieszkalnictwo: nowy nabór na przełomie roku. Zakres Rynek 13,
Fronty, podcienia i kosze dachowe Rynek 7, 8, 9.

•

Rozpoczynamy spór sądowy z firmą Saltex w związku z karą za nieterminową
realizację budową „Orlika” Posiedzenie sądu pod koniec października.

•

Twa sprawa sądowa z firmą Integer.

•

Gmina realizuje zadanie związane z monitoringiem miejskim. Wykonawca
przekroczył termin realizacji. Rozpoczęliśmy naliczanie kary umownej. System juŜ
jest wykorzystywany

•

Trwa odbiór końcowy związany z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenów
sołeckich we wsi Kąty Bystrzyckie i Lutynia”

•

Zakończył się Audyt zewnętrzny związany ISO

•

Trwa III Ogólnopolski Kongres Geotermalny w Lądku-Zdroju

•

Urząd Wojewódzki zwrócił się do Gmina z wnioskiem o informację dotyczącą kilku
radnych w kwestii dzierŜawienia przez nich oraz instytucje gdzie sprawują funkcję w
zarządach o informację w tej kwestii.

•

W dniu 2 października bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na symboliczne
otwarcie po rewaloryzacji parku Jana Pawła II. Rozpoczęcie o godzinie 12.00
Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok
2011,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe na posiedzeniu komisji były zgłaszane
autopoprawki do projektu uchwały.
Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała, zmiany związane są z zakupem
samochodu dla StraŜy Miejskiej, wprowadzenie środków przekazanych przez radnych
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– 1.000,00 zł, na badania psychologiczne straŜnika miejskiego, monitoring, zakup
piasku i soli na akcję zimową. Zmienia się § 1 do projektu uchwały zwiększający
dochody na kwotę 131.119,87 zł, zmienia się § 2 – zwiększa się wydatki do kwoty
131.119,87 zł, zmienia się § 5, gdzie dochody ogółem po wprowadzeniu zmian
wynosić będą 29.818.427,08. Wydatki ogółem wynosić będą 29.646.992,08, w tym
wydatki inwestycyjne na kwotę 8.605.567,00. W związku z powyŜszym nastąpi
konieczność zmiany załącznika: 1,2,3 do projektu uchwały.
Radny Leszek Pazdyk zwrócił się z pytaniem dotyczącym zwiększenia opłaty
uzdrowiskowej.
Skarbnik odpowiedziała, Ŝe zwiększa się wynagrodzenie z tytułu poboru opłaty
uzdrowiskowej.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku glosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XIV/81/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na
lata 2011-2020,
Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała, iŜ w załączniku nr 2 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej następuje zmiana dotycząca zwiększenia środków finansowych
o kwotę 1.665,00 zł w zadaniu „Odnowa zabytkowych kamienic na Lądeckim Rynku”
w ramach rewitalizacji – etap III, oraz zmniejszenia środków finansowych w
przedsięwzięciu „Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 76.331,00 zł.
Poinformowała takŜe, iŜ ulegają zmianie przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie
Finansowej w roku 2011 w związku z wprowadzeniem zmian budŜetowych i w
wykazie przedsięwzięć. JednakŜe nie ulegają zmianie przyjęte załoŜenia na lata
następne.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XIV/82/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy LądekZdrój,
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował, Ŝe projekt uchwały był szeroko
omawiany na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego. W dniu wczorajszym
Burmistrz wniósł dwie autopoprawki.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
ze komisja wnosi o przyjęcie następujących poprawek do projektu uchwały:
- w § 17 ust. 1 pkt. 4 w miejsce 95% wpisać 99%,
- w § 17 ust 3 pkt. 1 w miejsce 65% wpisać 75%,
- w § 17 ust.3 pkt. 2 w miejsce 55% wpisać 65%.
Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawki Burmistrza w brzmieniu:
- w § 17 ust. 1 dodać pkt. 8 w brzmieniu: „70% przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych w
budynkach wielolokalowych, których wcześniej zostały sprzedane lokale mieszkalne
na zasadach określonych w pkt. 4,5,6”.
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- w § 17 ust.3 dodać pkt. w brzmieniu: „50% przy sprzedaŜy pozostałych lokali
mieszkalnych w budynku wielolokalowym, w którym wcześniej zostały sprzedane
lokale mieszkalne na zasadach określonych w pkt. 2”.
Wiceprzewodnicząca Rady Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe w dniu wczorajszym
dyskutowano tylko ideę, dzisiaj Przewodniczący odczyta konkretne propozycje.
Wiceburmistrz Łukasz Waluś poinformował, Ŝe w pkt. 4,5,6 była bonifikata 90%,
jeśli 75% mieszkańców wykupi, co z pozostałymi 25%, dlatego zaproponowano 70%.
Burmistrz dodał, Ŝe przewidziano bonifikatę w dniu wykupu, po roku, a zapomniano
co dalej, obydwie poprawki tego dotyczą.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe w § 17 ust. 3 pkt. 1 jest 65%, wnioskuje
bonifikatę 90%. Członkowie komisji oddalili poprawkę, nie wie czym się kierowali.
NaleŜy zobaczyć te mieszkania w środku.
Przewodniczący Rady oświadczył, Ŝe propozycja poprawki zostanie przegłosowana.
Wiceprzewodnicząca Rady Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe chciałaby
przypomnieć argumentację komisji. Byłoby wielką niesprawiedliwością w stosunku
do tych mieszkańców, którym nie wyremontowano stolarki, okiennej, drzwiowej itp.
W takiej wspólnocie, w której nie wykonano remontów będzie trzeba wyłoŜyć
ogromne pieniądze na remonty. Mitem jest, Ŝe te mieszkania będą bardzo drogie. Nie
będzie to metoda odtworzeniowa, będzie to wycena porównawcza, będą duŜe
dysproporcje. NaleŜy pamiętać, Ŝe trzeba mieć na uwadze dobro społeczności ogółem,
a nie dobrem osobistym, a radny mieszka w takiej kamienicy. Nie rozmawialiśmy o
cenach budynków, a mówiliśmy o nakładach.
Przewodniczący Komisji Minia Komunalnego Kazimierz Kubisiak przypomniał, Ŝe
radny Wiernusz proponował 95% ulgi, po naradzie przyjęto 75%.
Mieszkanka Pani Koszara powiedziała, Ŝe ma mieszkanie w złym stanie po remoncie.
Wszystko zostało zniszczone, nawet stolarka nie była zrobiona.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe uchwała jest bardzo daleko idąca naprzeciw
mieszkańcom.
Burmistrz przypomniał, Ŝe wg komisji w § 17 pkt. 1 i 4 ma być 99%, zaleŜy na
zróŜnicowaniu, tam gdzie wykup w 100% i tam gdzie mniej.
Radny Dariusz Styczyrz wnioskował o zwiększenie bonifikaty do 99% w pierwszym
roku po wejście w Ŝycie uchwały. Zaapelował, aby taką bonifikatę utrzymać.
Burmistrz poinformował, Ŝe sprzedano kilka budynków w całości. ZaleŜy na
motywowaniu, aby wszyscy w budynku wykupili mieszkania. Zwrócił się, aby
przynajmniej był 1% róŜnicy.
Radna Mirosława Boduch wnioskowała, aby w § 17 ust. 1 pkt. 4 w m-ce 95% wpisać
98%.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione przez Burmistrza
autopoprawki:
- w § 17 ust. 1 dodać pkt. 8 w brzmieniu: „70% przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych w
budynkach wielolokalowych, których wcześniej zostały sprzedane lokale mieszkalne
na zasadach określonych w pkt. 4,5,6”.
Głosów „za” – 9, „wstrzymujących” – 5.
- w § 17 ust.3 dodać pkt. w brzmieniu: „50% przy sprzedaŜy pozostałych lokali
mieszkalnych w budynku wielolokalowym, w którym wcześniej zostały sprzedane
lokale mieszkalne na zasadach określonych w pkt. 2”.
Głosów „za” – 8, „wstrzymujących” -6.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Wiernusza: ust. 3,
pkt. 1 – 90%.
Głosów „za” – 3, „przeciwnych” – 5, „wstrzymujących” – 6. Wniosek nie przeszedł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski Komisji Mienia
Komunalnego:
- w § 17 ust. 1 pkt. 4 w miejsce 95% wpisać 99%,
Głosów „za” – 7, „przeciwnych” – 6, „wstrzymujących” - 1
- w § 17 ust 3 pkt. 1 w miejsce 65% wpisać 75%,
Głosów „za” – 12, „przeciwnych” – 1, „wstrzymujących” - 1
- w § 17 ust.3 pkt. 2 w miejsce 55% wpisać 65%,
Głosów „za” – 12, „przeciwnych” – 1, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XIV/83/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Lądek-Zdrój,
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
Ŝe naleŜy wnieść poprawkę i zapisać , Ŝe stosuje się stawkę 136,17 za m3 w § 2.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada przyjęła w/w
poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła
uchwałę nr XIV/84/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Ad. pkt. 4. Ocena realizacji budŜetu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój za I półrocze
2011 r.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wystąpił do poszczególnych komisji o
wydanie opinii. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały realizację budŜetu za I
półrocze. Regionalna Izba Obrachunkowa równieŜ wydała pozytywną opinię.
Przewodniczący zwrócił się do radnych czy są pytania do przedłoŜonego materiału.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
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Ad. pkt. 5. Informacja z wykonania budŜetu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2011 r.
Przewodniczący Janusz Sosna poinformował, Ŝe przewodnicząca komisji jest w
sanatorium. Uzgodniono, Ŝe jeśli będą pytania, zostaną zaprotokołowane i przekazane.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 6. Informacja ws. zmian ustawodawczych w zakresie utrzymania
czystości i porządku w gminie i gospodarki odpadami.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zadawanie pytań.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 7. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował, Ŝe wpłynęła jedna pisemna
interpelacja od radnego Styczyrza. Interpelacja została przekazana Burmistrzowi,
który przesłał ją do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Burmistrz powiedział, Ŝe interpelację przekazano pomijając Starostwo, aby było
szybciej.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w dzisiejszej sesji uczestniczy Pani Łucja
Emeryk – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej.
Pani Łucja Emeryk zabrała głos w sprawie wniosku odnośnie dofinansowania
odbudowy „Zamku Karpień”.
PANIE PRZEWODNICZĄCY, WYSOKA RADO
Lądek Zdrój ma aspiracje bycia Kurortem - miejscem w którym przywracane jest
zdrowie. Naszym największym atutem jest przyroda: góry, lasy i wody zdrojowe. W
okresie pobytu potencjalny kuracjusz nie powinien się nudzić. Czas powinien
wypełnić jak najbardziej czynnie fizycznie. Zapewniają to liczne trasy spacerowe.
WaŜne jest aby trasy te gdzieś prowadziły, o czymś mówiły. Dowodem Ŝe takie trasy
są potrzebne jest Góra Borówkowa do której zdobycia pretenduje kaŜdy turysta i
kuracjusz przebywający w Lądku. Tysiące ludzi odwiedzają to miejsce. Takich miejsc
w okolicach Lądka powinno powstawać jak najwięcej.
Miejscem które w sposób wybitny łączy walory turystyczne, krajobrazowe,
historyczne są ruiny zamku Karpień. Przepiękne widokowo trasy prowadzące do ruin i
przepiękna panorama ze szczytu. Po stronie czeskiej znajdują się ruiny zamku
Rychleby (nazwa taka sama jak pasmo górskie). Nasze społeczności łączy i historia i
góry. Oba te zamki połączone były historyczną Drogą Solną. Podstawowym zadaniem
obu warowni byto strzeŜenie kupców podróŜujących Drogą Solną pomiędzy obu
zamkami. Zamki są podobne i są w podobnym stanie technicznym. Odległość od
Jawornika do ruin zamku Rychleby jest identyczna, jak odległość ruin zamku Karpień
od Lądka tj. około 5km. WieŜa zamku Karpień była widoczna z zamku Rychleby. Aby
to miejsce stało się celem wycieczek potrzebne są duŜe nakłady finansowe. Bardzo
łatwe do zdobycia. Nie zmarnujmy tej szansy!
Rozpoczęto działania. Inicjatorem jest towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej. Przy
współpracy z gminą Lądek Zdrój, pozyskane zostały ze źródeł zewnętrznych środki
finansowe: Towarzystwo zorganizowało w 20lOr „Piknik na Zamku", w 2009 i 2010
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wykonane zostały badania archeologiczne, Towarzystwo sfinansowało z własnych
środków (pięć tysięcy zł.) wykonanie map geodezyjno warstwicowych, czyli
poczynione zostały pierwsze kroki i nie wolno nam się zatrzymywać. Aby zdobyć
dalsze środki potrzebna jest bezwzględnie, inwentaryzacja architektoniczna. Staraniem
Towarzystwa koszt jej opracowania został zmniejszony z około 20tys zł, do około 5tys
zł.
Łatwość zdobycia środków finansowych uwarunkowana jest realizacją obu zadań
jednocześnie w ramach:
• współpracy transgranicznej Polski i Czech,
• współpracy dwóch sąsiadujących euroregionów; Euroglacienzis i Pradziad
• realizacji tzw. projektów lustrzanych.
Trudno sobie wyobrazić inny bardziej lustrzany projekt jak ten. Strona czeska
dokumentacyjni e jest przygotowana, my nie. Aby złoŜyć wspólny wniosek musimy
wiedzieć co nam wolno robić i gdzie. Dzięki temu pozyskane środki zewnętrzne mogą
być bardzo duŜe. W tej chwili moŜna powiedzieć Ŝe to my blokujemy realizacje
duŜego projektu polsko czeskiego.
Dlatego prosimy o przyznanie środków finansowych na dokończenie
dokumentacji
architektonicznej, poniewaŜ umoŜliwi to realizację zadania odbudowy i wpisania
Zamku Karpień i Zamku Rychteby wraz z ich historią na trwałe do atrakcji
odwiedzanych przez kuracjuszy i turystów w Lądku Zdroju.
Pani Łucja Emryk zaprosiła na „Festyn z historią”, który będzie miał miejsce w
Amfiteatrze o godz. 14.00.
Radna Mirosława Boduch zapytała na czym będzie polegała odbudowa.
Pani Prezes odpowiedziała, Ŝe na pociągnięciu muru z wszystkich kamieni, które są.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Pani Emeryk formalnie wystąpiła do
Burmistrza o dofinansowanie.
Radny Mirosław Babiak zapytał jaka kwota jest przeznaczona i co z samochodem dla
StraŜy Miejskiej.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe jest to kwota 16 tys. zł. Ruch
naleŜy do StraŜy Miejskiej.
Radny Mirosław Babiak wystąpił z pytaniem co z naszymi „filarami”.
W odpowiedzi Burmistrz przekazał, Ŝe wystąpił do nadzoru budowlanego o
przymuszenie właściciela do remontu , grozi odpadnięciem mur od strony rzeki.
Nadzór nakazał decyzją do natychmiastowego remontu. Nadzór popełnił błąd
poniewaŜ nie zawiadomił właściciela, Ŝe toczy się postępowanie i właściciel odwołał
się od decyzji. Sprawa się odwlekła. Gmina wystąpiła z kilkoma informacjami
dotyczącymi zagroŜenia budynków: Marzenie, Barbara, budynek przy ul. Lipowej
oraz most w Orłowcu. Efektów brak.
Radny Mirosław Babiak poruszył sprawę lustra przy wyjeździe z oś. Słonecznego,
zapytał czy moŜna otrzymać protokół pokontrolny Uzdrowiska, bo chodzą słuchy, Ŝe
będzie sprywatyzowane.
Radny Zbigniew Wiernusz powiedział, Ŝe zrobiono drogę na oś. Słonecznym, ale
zostało do zrobienia 50 m na ul. Wrzosowej.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wszystko zaleŜy od środków finansowych.
Radny Stanisław Skrobotun zwrócił się z pytaniem, czy wszyscy ci, którzy mają
sklepy z tanią odzieŜą, ogródki piwne itp. płacą za zajęcie pasa drogowego.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe płacą, StraŜ Miejska sprawdza.
Radna Mirosława Boduch zapytała o organizację ruchu na ul. Fabrycznej, miejską
tablicę ogłoszeń na ul. Kościuszki. Dawno wybito szybę i kaŜdy wiesza co chce.
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe gablota będzie, a ul. Fabryczna będzie załatwiona, ale
jest wiele prac i pracownik jest zbyt obciąŜony. Nowe tablice będą blisko
monitoringu, bo co tydzień są wybijane szyby.
Radny Krzysztof Śliwowski poinformował, Ŝe zwrócił się o udostępnienie umowy
spółki.
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz wyjaśnił, Ŝe jeśli radny zwrócił się
jako członek komisji, to powinno to być przegłosowane, a jako mieszkaniec, to
powinien zwrócić się z prośbą na piśmie i dostanie kserokopię umowy.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Miszczyńska stwierdziła, Ŝe na komisji
była mowa Ŝeby to było formalnie przeprowadzone.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie mas problemu, ale skoro od Burmistrza oczekuje się
stosowania regulaminów, to powinno tak być i w drugą stronę, ale radny moŜe
formalnie wystąpić.
Radna Monika Miszczyńska zapytała co ze zrobieniem chodnika w dalszej części w
Trzebieszowicach.
Burmistrz stwierdził, Ŝe temat na ten rok odpuścił, bo naciskał na zrobienie ronda.
Radna Monika Miszczyńska wystąpiła z pytaniem co z czyszczeniem przepustów i
wjazdem do StraŜy w Trzebieszowicach.
Burmistrz poinformował, Ŝe poszło pismo do Dolnośląskiej SłuŜby Dróg i Kolei,
wpłynęła odpowiedź, Ŝe będzie to zrobione do końca marca. Będzie ponowiona
prośba.
Ad. pkt. 8. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie
obrad.

Protokołowała: Maria Staszyńska
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