Protokół nr XVII/XII/11
z sesji Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
z dnia 14 grudnia 2011 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 17.55. Miejsce obrad:
sala konferencyjna UMiG w Lądku-Zdroju.
Przewodniczący powitał Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, radnych i Senatora
Kazimierza DroŜdŜa.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 13.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe protokół jest dostępny w biurze Rady
Miejskiej i na stronie internetowej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w
protokół.
I/4. Porządek obrad.
W związku z brakiem uwag porządek obrad w brzmieniu:
I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji).
II. Część II.
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2012-2020,
b/ uchwały BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2012,
c/ wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3,
d/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,
e/ rozpatrzenia skargi.
2. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
3. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,

1

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i poinformował o poprawkach w
załączniku nr 1 do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa wydała
równieŜ pozytywną opinię.
Opinię RIO odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Mirosława Boduch.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr XVII/99/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ uchwały BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2012,
Skarbnik Joanna Sloniewska poinformowała, Ŝe są zmiany dotyczące unormowania
zapisów. W § 3 ust. 2 pkt.1 skreślić ust.3 z kwoty 2.432.651,00 wpisać 2.932.651,00.
Pkt. „a” będzie „b”, a „a” będzie brzmiał: na sfinansowanie przejściowego deficytu
budŜetu – 500.000,-. W § 9 ust.1 pkt. 2 po słowie „do dokonywania” dopisać „w
ramach działu, ust.2 pkt. 2 skreślić. W § 10 dodać pkt.5 w brzmieniu „zaciągania
określonych w § 3 ust. 2 kredytów i poŜyczek długoterminowych do kwoty 2.432.651,
00.
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Poinformował równieŜ, Ŝe dotarło
pismo Pana Olszewskiego w sprawie kolektora. Komisja zwróciła się do Burmistrza,
aby uwzględnił to zadania jeśli będą środki.
Wiceprzewodnicząca Rady Mirosława Boduch odczytała pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XVII/100/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Burmistrz podziękował za konstruktywną pracę nad budŜetem i stwierdził, Ŝe nie jest
to taki budŜet jakby się chciało, ale kryzys, o którym się mówi dotyka wszystkich.
Staramy się, aby środki były rozdysponowane jak najlepiej. W jak największym
stopniu będziemy chcieli go zrealizować.
Radny Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe wszyscy wiemy, Ŝe brak jest pieniędzy, ale
prośba aby Burmistrz pamiętał o Ochotniczych StraŜach PoŜarnych, bo za
bezpieczeństwo odpowiada tylko i wyłącznie Burmistrz.
c/ wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3,
Radna Monika Miszczyńska zapytała dlaczego uzasadnienie szkaluje radnego. Gdzie
Przewodniczący stwierdził nieuczciwość w oświadczeniu radnego.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe nic takiego nie stwierdził. Jest to fragment
pisma Wojewody.
Radna Monika Miszczyńska zapytała czy Przewodniczący występował do Burmistrza
z zapytaniem, który radny dzierŜawi od gminy.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe wystąpił z zapytaniem, które dotyczyło
wszystkich radnych.
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Radna Monika Miszczyńska zadała pytanie czy Przewodniczący występował z
zapytaniem do radcy prawnego.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe występował o opinię. Radca prawny
poinformował, Ŝe nie widzi kolizji z ustawą o samorządzie.
Radna Monika Miszczyńska wystąpiła z pytaniem skoro nie było kolizji, to dlaczego
Przewodniczący drąŜył temat Pana Skrobotuna. Czy i kiedy wpłynęły pisma od
Wojewody.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach w związku z koniecznością
przyniesienia pism od Wojewody.
Po przerwie Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe do biura Rady Miejskiej
wpłynęło pismo 12.09.br.
Wiceprzewodnicząca Rady Mirosława Boduch odczytała pismo Wojewody.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe są kolejne pisma od Wojewody i
odpowiedź, Ŝe będzie podjęta uchwała. Radnemu słuŜy prawo złoŜenia wyjaśnienia.
Radny Stanisław Skrobotun stwierdził, Ŝe pod uzasadnieniem nie ma podpisu.
Wojewoda nie stwierdził, Ŝe prowadzę działalność gospodarczą, a taka informacja
poszła do wiadomości wszystkich mieszkańców. Radny prosi o pilne sprostowanie, bo
Wojewoda nie stwierdził, Ŝe jest łamane prawo.
Radny odczytał swoje wyjaśnienie, które jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej.
Radna Karolina Sierakowska-Dawidowicz zapytała, czy Przewodniczący moŜe
podać nazwiska radnych, o których pytano, czy to te same nazwiska, o których mowa
w piśmie Wojewody.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe to nie są te same nazwiska.
Radny Mirosław Wojczuk powiedział, Ŝe był we Wrocławiu i dowiedział się, Ŝe to
było pytanie z Lądka.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe zgodnie z ustawą o samorządzie na
Przewodniczącym ciąŜy niemiły obowiązek analizy oświadczeń majątkowych. Radni
nie podali w oświadczeniach wszystkich faktów, na sesji październikowej była o tym
mowa.
Wiceprzewodnicząca Rady Mirosława Boduch stwierdziła, Ŝe mamy do czynienia z
opinią jednego prawnika przeciwko opinii drugiego prawnika. Wg. prawnika Urzędu
nie zachodzi kolizja, a wg. prawnika Wojewody jest to naruszenia prawa.
Poinformowała równieŜ o procedurze związanej z podjęciem uchwały jak i nie
podjęciem uchwały i dodała, Ŝe do pełnego zakończenia sprawy radny pełni swoją
funkcję. Wojewoda prosi o informację, to Przewodniczący musi poinformować o
stanowisku Rady.
Nadleśniczy Mieczysław Krywieńko zaapelował o nie odwoływanie radnego
Stanisława Skrobotuna.
Radna Karolina Sierakowska-Dawidowicz zapytała kiedy była opinia prawna.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe w lipcu. Przewodniczący zaproponował
rozmowę w klubach i ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy głosach „za” – 0, „przeciwnych” – 8 i „wstrzymujących” –
5 Rada nie podjęła w/w uchwały.
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Senator Kazimierz DroŜdŜ złoŜył Ŝyczenia świąteczno-noworoczne i opuścił salę
obrad.
d/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XVII/101/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ rozpatrzenia skargi,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Miszczyńska poinformowała, Ŝe
komisja jednogłośnie uznała, Ŝe skarga jest bezzasadna. Skarga dotyczyła mostu na
rzece Orliczka. Odczytała uzasadnienie, które jest zawarte w protokole Komisji
Rewizyjnej. W chwili obecnej wiadomo, Ŝe odbyła się wizja lokalna. Podzielono
koszty na trzy części: gmina RZGW i powiat.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe zdaniem skarŜącego remontem
mostu powinna zająć się gmina. Zarząd powiatu uwaŜa, Ŝe gmina, most jest na działce
RZGW. Były wcześniej obietnice, ale powiat się wycofał. Burmistrz zacytował
fragment pisma w tej sprawie. Zwrócono się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, ale odmówiono rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. Wczoraj
powstał protokół z oględzin. Musi być stanowisko Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Burmistrz dzisiaj spotkał się z Panem Baldym i uzgodniono, Ŝe wspólnie z RZGW
będzie napisane porozumienie. Koszty po 1/3. Po wydaniu decyzji przystąpimy do
remontu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały stwierdzający, Ŝe
skarga jest bezzasadna.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XVII/102/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 2. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Stanisław Skrobotun podziękował kolegom i koleŜankom radnym oraz
kolegom z „Darz Bór” za wsparcie.
Radny Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe klub radnych zajął takie stanowisko przy
głosowaniu ostatniego projektu uchwały, bo niespójna jest wykładnia prawna, a radny
będzie się odwoływał, stąd głosowanie członków klubu wstrzymujące.
Radny Waldemar Sosiński przypomniał o kładkach w Radochowie.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe gmina musi działać zgodnie z prawem budowlanym i
wodnym. Na chwilę obecną nie ma takiej moŜliwości.
Radny Mirosław Babiak poruszył sprawę zamontowania lustra na oś. Słonecznym.
Nie widać pojazdów jadących z lewej strony.
Burmistrz przekazał, Ŝe sprawę zgłoszono, ale to nie tak szybko, bo Zarząd Dróg
Wojewódzkich musi ogłosić przetarg.
Radna Monika Miszczyńska zapytała, co z przepustami k/straŜy w Trzebieszowicach.
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe z Zarządu Dróg Wojewódzkich jest informacja, Ŝe do
końca roku będzie to zrobione. Była interwencja, zrobiono zdjęcia i wysłano do ZDW.
Radny Paweł Buła powiedział, Ŝe moŜe trzeba się upomnieć o chodnik w
Trzebieszowicach.
Burmistrz przekazał, Ŝe był u Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wycinki
drzew, jest odpowiedź, Ŝe nie moŜna wyciąć drzew, ale moŜna podnieść drogę.
DSDiK wykonuje prace na zasadzie remontów.
Wiceprzewodnicząca Rady Mirosława Boduch w związku z nadchodzącymi
Świętami złoŜyła Ŝyczenia dla radnych i pracowników w imieniu członków klubu
„Ponad Podziałami” .
Mieszkaniec Pan Jerzy Adamczyk w imieniu mieszkańców złoŜył Ŝyczenia z okazji
Świąt i Nowego Roku. Stwierdził równieŜ, Ŝe nie jest tak dobrze, bo na ulicach
Klonowej i Łąkowej często nie ma wody. Dzisiaj leci woda czerwona.
Radny Waldemar Sosiński wyjaśnił, Ŝe była awaria u Państwa Kotlarz i trzeba było
zamknąć wodę. Trzeba napisać podanie do ZWiK i odliczą 2-3 kubiki.
Burmistrz dodał, Ŝe przy usuwaniu awarii wzruszono rurę, a przy tym znajdujące się
tam osad. Nikt nie miał na to wpływu.
Radny Dariusz Styczyrz w imieniu klubu radnych „NiezaleŜni” złoŜył Ŝyczenia
Świąteczne.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe 29.12.br. planowana jest sesja o godz.
15.00. Posiedzenia komisji zamiast w poniedziałek odbędą się we wtorek oraz w
środę. Przewodniczący przyłączył się do Ŝyczeń Świątecznych i zaprosił wszystkich
radnych na szopkę.
Radna Karolina Sierakowska-Dawidowicz poinformowała o imprezie artystycznej w
piątek o godz. 17.00 oraz o kiermaszu świątecznym do soboty.
Radna Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe spotkanie klubu radnych „Ponad
Podziałami” odbędzie się 29.12.br. o godz. 14.15. Będą przymiarki do nowych
składów komisji.
Ad. pkt. 3. zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił
zamknięcie sesji.

Protokółowała: Maria Staszyńska
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