Protokół Nr XX/III/12
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
w dniu 1 marca 2012 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 12.00, a zakończono o godz. 14.30. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG w Lądku-Zdroju. Przewodniczący Rady Janusz Sosna
powitał przybyłych na sesję gości, radnych i pracowników.

I/2. Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił do porządku obrad, aby uchwały ł) i p)
ze względu na obecność sołtysów na sali obrad, podjąć na początku bloku uchwał.
Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 14. Nieobecny Zbigniew Wiernusz.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący przypomniał, Ŝe protokół z poprzedniej sesji był dostępny w wersji
papierowej i elektronicznej. Radna Karolina Sierakowska-Dawidowicz wniosła na
piśmie poprawki do protokołu z poprzedniej sesji, które odczytał Przewodniczący (w
załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu, wraz
z poprawką, z dnia 26 stycznia 2012 r. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”,
Rada przyjęła protokół Nr XIX/II/12 wraz ze zgłoszonymi poprawkami.
I/4. Porządek obrad:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z
poprzedniej sesji).
II.
Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Lądek-Zdrój środków
stanowiących fundusz sołecki w roku budŜetowym 2013,
b/ ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek
pomocniczych Gminy,
c/ zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
d/ powołania składu osobowego komisji,
e/ powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarczej,
f/ powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej,
g/ powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

h/ powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Społecznej,
i/ ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju,
j/ wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju,
k/ przyznania stypendiów,
l/ przyjęcia regulaminu korzystania z parków,
ł/ odwołania stałej Komisji Uzdrowiskowej,
m/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Zdzisławowi Dumańskiemu,
n/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Lesławowi BłaŜejowi,
o/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Leszkowi Kawie

3. Informacja nt. „Rewaloryzacji parków zdrojowych”.
4. Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej za okres od 01.01 – 31.12.11 r.
5. Informacja nt. funkcjonowania słuŜby zdrowia na terenie Gminy.
6. Prezentacja nt. „Strategii Centrum Kultury i Rekreacji jako efekt uczestnictwa w
programie Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury.
7. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
8. Zamknięcie obrad.

Ad 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
•

Wpłynął wniosek Starosty Kłodzkiego by Gmina Lądek-Zdrój finansowała w
20% remont drogi powiatowej do Skrzynki. O pozostałe 80% Powiat będzie się
ubiegał w ramach dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi. Wartość
zadania wynosi 2 359,76 tys. złotych a udział Gminy miałby wynieść 589,95
tys. złotych.

•

Wpłynął identyczny wniosek dotyczący remontu ul. Kościuszki gdzie wartość
zadania ma wynieść 966 tys. złotych a wkład gminy ma wynieść 193,2 tys.
złotych.

Łącznie powiat chce wyciągnąć z kieszeni Gminy 783,15 tys. złotych.
Zadeklarowałem, Ŝe jesteśmy zainteresowani remontem ul. Kościuszki i moŜemy
rozmawiać o partycypacji w wysokości 10%
Przy okazji tych dwóch zadań powraca problem stanu technicznego dróg
powiatowych na terenie naszej Gminy. Jak widać po zimie stan ten jest
tragiczny. Proszę wysoką radę o podjęcie stanowiska w tej sprawie, które
zostałoby przekazane Radzie Powiatu i Starości.

•

Właściciele kamienicy Rynek 10 zaoferowali nam moŜliwość zakupienia przez
Gminę nieruchomości. Zaoferowana kwota zakupu wynosi 645 tys. złotych i
jest o 100 tys. złotych wyŜsza jaka widnieje na portalu Otodom.pl

•

Agencja Nieruchomości Rolnych zwróciła się z ofertą przekazania gminie
nieruchomości
mieszkalnych.
RozwaŜamy
kwestię
przejęcia
tych
nieruchomości pod warunkiem wykupu ich przez obecnych mieszkańców.

•

Wczoraj otrzymałem protokół połączonych komisji BudŜetu i Finansów oraz
Mienia Komunalnego z dnia 23 listopada gdzie była poruszana kwestia
otwarcia rynku dla ruchu samochodowego. W nawiązaniu do uzgodnień jakie
zapadły podczas posiedzenia Komisji, Urząd przygotuje informacje dla
Radnych w tej sprawie, by mogli zająć się tematem.

•

W związku z uzgodnieniami jakie miały miejsce z Kołem Radnych NiezaleŜni a
takŜe w nawiązaniu do rozmów na zebraniu OSP Lądek Zdrój podjęliśmy
starania o pozyskanie środków na nowy samochód straŜacki. Temat
zainicjował w duŜej mierze Pan Borysław Zatoka, który nakreślił moŜliwość
zdobycia 100% środków zewnętrznych na ten cel. Pan Zatoka zadeklarował
jednocześnie, iŜ jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego będzie tej sprawy
pilnował. Musimy mieć jednak świadomość, Ŝe jeśli nie zdobędziemy 100%
finansowania zewnętrznego, nie będziemy mogli zakupu zrealizować.

•

Dokonaliśmy małej reorganizacji struktury Urzędu poprzez utworzenie
Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Sosna zapytał czy do sprawozdania
Burmistrza są pytania.
Radny Mirosław Wojczuk zapytał o remont ul. Kościuszki i Ogrodowej?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe na remont ul. Kościuszki
Starostwo przeznaczyło ok. 1 mln złotych , mechaniczne oczyszczanie chodnika
będzie niemoŜliwe juŜ w przyszłym roku. Jak trochę będzie cieplej to zaproszę
Starostę Baldego i dyrektora ZDP p. Sijkę do obejrzenia nawierzchni drogi
i chodnika ul. Kościuszki.
Radny Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe dziury zaczynają się juŜ od ul. Kłodzkiej –
drogi wjazdowej do Lądka.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe ul. Kłodzka jest w złym stanie,
kilkukrotnie zostało zalane wodą biuro StraŜy Miejskiej. Obawia się, iŜ powiat
przeoczył ul. Kłodzką i Ogrodową i nie zgłosił jej do remontu w ramach likwidacji
skutków klęsk Ŝywiołowych. Nie mamy równieŜ zakresu zadania- robót remontu
dróg ul. Kościuszki i Ogrodowej. Wystąpi do Starostwa o zakres robót.
Radna Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe na wtorkowym posiedzeniu zarządu były
omawiane zadania dotyczące remontu dróg. W 13 zadaniach strategicznych ,
remonty ul. Kłodzkiej, Ogrodowej i Kościuszki znalazły się na tej liście. Radna
bardzo mocno zabiegała, Ŝeby na liście znalazły się te 3 ulice w Lądku. Wszystko
jednak zaleŜy od środków finansowych. Radna równieŜ podejmowała interwencje
u dyrektora ZDP odnośnie odśnieŜania dróg powiatowych na terenie gminy Lądek.
Radny Stanisław Skrobotun zapytał, co moŜna wyremontować za 3,5 mln zł?

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe propozycja Starostwa to Ŝart.
Zaproponowane przez Starostwo porozumienie w kwocie 700 tysięcy udziału gminy
w remoncie jest nie do przyjęcia. Uzgodnienia ze Starostwem były inne. Mamy
mnóstwo swoich dróg gminnych do remontu. Jako dobry gospodarz jestem
zobligowany do dbania o wspólne dobro. W całej historii gminy nie wyczytałem
faktu, aby Starostwo dołoŜyło się do remontu dróg gminnych.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad a) wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Lądek-Zdrój
środków stanowiących fundusz sołecki w roku budŜetowym 2013,
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Radny Stanisław Skrobotun
powiedział, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za”, Rada podjęła uchwałę nr XX/112/12, która
stanowi załącznik do protokołu
Ad b) ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego
jednostek pomocniczych Gminy
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Radny Stanisław Skrobotun
powiedział, Ŝe komisja pozytywnie- jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Statutowej Radna Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z poprawką łącznie
z terminem wejścia w Ŝycie 1 maja 2012 r.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawek. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za” , Rada przyjęła poprawkę do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką. W
wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada podjęła uchwałę nr XX/113/12,
która stanowi załącznik do protokołu
Ad c) w sprawie zmian w uchwale budŜetowej
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Radny Stanisław Skrobotun
powiedział, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 13 głosach „za” , „ wstrzymujących się”- 1 , Rada podjęła uchwałę
nr XX/114/12, która stanowi załącznik do protokołu.
Ad d) zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Przewodniczący Rady Janusz Sosna powiedział, Ŝe zmiany dotyczą relacji
pomiędzy radą a burmistrzem, obsługa biura rady jest w kompetencji burmistrza.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za” , Rada podjęła uchwałę nr XX/115/12, która
stanowi załącznik do protokołu

Ad e) powołania składu osobowego komisji
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Sosna przeczytał składy poszczególnych
komisji rady. Zapytał, czy jeszcze radni chcieliby zgłosić swój udział w pracach
komisji.
-skład Komisji Gospodarczej
Kazimierz Kubisiak, Dariusz Styczyrz, Paweł Buła, Mirosława Boduch, Janusz
Sosna, Waldemar Sosiński, Stanisław Skrobotun, Krzysztof Śliwowski, Zbigniew
Wiernusz.
Głosowanie „ za”- 14 ( jednogłośnie)
-skład Komisji Społecznej
Karolina Sierakowska-Dawidowicz, Monika Miszczyńska, Waldemar Sosiński,
Janusz Sosna, Mirosław Wojczuk, Mirosław Babiak, Marzenna Konopska, Paweł
Buła, Zbigniew Wiernusz.
Głosowanie „za”-14 ( jednogłośnie)
- skład Komisji Uzdrowiskowej
Dariusz Styczyrz, Monika Miszczyńska, Janusz Sosna, Stanisław Skrobotun,
Mirosław Wojczuk, Leszek Pazdyk, Mirosław Babiak, Mirosława Boduch.
Głosowanie „za”-14 ( jednogłośnie)
- skład Komisji Rewizyjnej
Marzenna Konopska, Leszek Pazdyk, Kazimierz Kubisiak, Karolina SierakowskaDawidowicz, Krzysztof Śliwowski.
Głosowanie „za”- 14 ( jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Sosna o godz.12.40 ogłosił 10 minutową
przerwę w obradach i zaprosił członków komisji, Ŝeby spośród swojego składu
wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
Po przerwie o godz. 12.50 odbyło się głosowanie nad pozostałymi projektami
uchwał.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu
osobowego komisji. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” , Rada podjęła
uchwałę nr XX/116/12, która stanowi załącznik do protokołu.
Ad f) powołania
Gospodarczej

Przewodniczącego

i

Wiceprzewodniczącego

Przewodniczący Komisji Gospodarczej- Stanisław Skrobotun
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej- Krzysztof Śliwowski

Komisji

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 13 głosach „za” , „ wstrzymujących się”- 1 , Rada podjęła uchwałę
nr XX/117/12, która stanowi załącznik do protokołu.
Ad g) Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej- Mirosław Wojczuk
Wiceprzewodniczący Komisji Uzdrowiskowej- Mirosław Babiak
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 13 głosach „za” , „ wstrzymujących się”- 1, Rada podjęła uchwałę
nr XX/118/12, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad h) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Leszek Pazdyk
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej- Kazimierz Kubisiak
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 12 głosach „za” , „ wstrzymujących się”- 2 , Rada podjęła uchwałę
nr XX/119/12, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad i) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Społecznej
Przewodniczący Komisji Społecznej- Karolina Sierakowska-Dawidowicz
Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej – Waldemar Sosiński
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 13 głosach „za” , „ wstrzymujących się”- 1, Rada podjęła uchwałę
nr XX/120/12, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad j) ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za”, Rada podjęła uchwałę nr XX/121/12, która
stanowi załącznik do protokołu.

Ad k) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
Radny Leszek Pazdyk zgłosił kandydaturę Dariusza Styczyrza.

Komisja Skrutacyjna
Radny Mirosław Babiak zgłosił kandydatury: Radnej M. Miszczyńskiej ( nie
wyraziła zgody), K. Sierakowskiej-Dawidowicz , W. Sosińskiego i swoją.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej. W
wyniku głosowania „ za”- 13, „ przeciw”-0 , „ wstrzymujących się”-1, Rada przyjęła
skład komisji skrutacyjnej.
Regulamin głosowania wniosku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej odczytała Radna Mirosława Boduch ( tekst regulaminu stanowi załącznik
do protokołu).
Nastąpiło tajne głosowanie. Po głosowaniu Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz
Sosna ogłosił 10 minutową przerwę w obradach, godz. 13.00.
Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania.
„ za”-13
„ przeciw”-0
„ wstrzymujących się”-1
W wyniku głosowania drugim wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został Dariusz
Styczyrz.
Radny Dariusz Styczyrz podziękował za wybór, tym samym za zaufanie, którym go
obdarzono. Liczy na dobrą współpracę, mimo róŜnicy poglądów.
Gratulacje złoŜył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Sosna.
Ad l) przyznania stypendiów
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Paweł Buła powiedział, iŜ
komisja przyznała stypendia na podstawie starej uchwały i w związku z tym, ze
złoŜonych 8 wniosków: 1 wniosek nie był rozpatrywany ( 30 miesięcy pobierania
stypendium) , 5 wniosków nie spełniało wymogów formalnych. Wobec powyŜszego
przyznawano 2 stypendia siostrom Węgrzyn Ani i Kasi po 200 zł przez najbliŜsze 5
miesięcy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za”, Rada podjęła uchwałę nr XX/123/12, która
stanowi załącznik do protokołu.
Ad ł) przyjęcia regulaminu korzystania z parków
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Dariusz Styczyrz powiedział, iŜ komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednak zgłasza 2 poprawki. Wykreślić z
regulaminu § 2 pkt.1 oraz § 2 pkt 2.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak powiedział,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednak zgłasza 3 poprawki:
wykreślić § 2 pkt.1 i § 2 pkt 2 oraz w § 2 pkt 7 wpisać : kąpieli w fontannach.

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe do urzędu trafiają skargi, Ŝe kilku
lokalnych „ pijaczków” przesiaduje w parku i odstrasza kuracjuszy i turystów.
Pozostawienie tego punktu traktować naleŜy tylko zdroworozsądkowo. Przy tym
zapisie StraŜ Miejska moŜe delikwenta wyprowadzić. JeŜeli nie będzie tego zapisu, to
SM nie będzie mogła tego zrobić. Chodzi głównie o bezpieczeństwo osób
przybywających na terenie parku.
Radna Mirosława Boduch powiedziała, iŜ art. 43 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości mówi, Ŝe nie wolno spoŜywać alkoholu w parkach. Nie moŜna
powtarzać zapisów ustaw.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie poprawki do projektu
poprzez wykreślenie § 2 pkt.1. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”,
„ wstrzymujących się” -1, Rada przyjęła poprawkę do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie poprawki do projektu
poprzez wykreślenie § 2 pkt. 2. W wyniku głosowania przy 14 głosach
„ wstrzymujących się”, Rada nie przyjęła poprawki do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie poprawki do projektu
poprzez zastąpienie zapisów w § 2 pkt.7 , na : kąpieli w fontannach. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za”, Rada przyjęła poprawkę do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada podjęła uchwałę nr XX/124/12,
która stanowi załącznik do protokołu.

Ad m) odwołania stałej Komisji Uzdrowiskowej
Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch powiedziała, iŜ komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Dariusz Styczyrz
powiedział, iŜ komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za”, Rada podjęła uchwałę nr XX/125/12, która
stanowi załącznik do protokołu.
Ad

n)

przyznania Medalu
Dumańskiemu

Honorowego

św.

Jerzego

Panu

Zdzisławowi

Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch powiedziała, iŜ komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za”, Rada podjęła uchwałę nr XX/126/12, która
stanowi załącznik do protokołu.

Ad o) przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Lesławowi BłaŜejowi

Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch powiedziała, iŜ komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za”, Rada podjęła uchwałę nr XX/127/12, która
stanowi załącznik do protokołu.
Ad p) przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Leszkowi Kawie
Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch powiedziała, iŜ komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 13 głosach „za”, Rada podjęła uchwałę nr XX/128/12, która
stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 3. Informacja nt. „Rewaloryzacji parków zdrojowych”.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe uzgodni z Radną Mirosławą
Boduch o jakie konkretnie informacje będzie trzeba uzupełnić dokument.
Ad pkt 4. Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej za okres od 01.01 –
31.12.11 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Sosna zapytał o pytania do sprawozdania.
W wyniku braku pytań, przystąpiono do następnego punktu obrad.
Ad pkt 5. Informacja nt. funkcjonowania słuŜby zdrowia na terenie Gminy
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Sosna zapytał o pytania do sprawozdania.
W wyniku braku pytań, przystąpiono do następnego punktu obrad.
Ad pkt 6. Prezentacja nt. „Strategii Centrum Kultury i Rekreacji jako efekt
uczestnictwa w programie Narodowego Centrum Kultury – Dom
Kultury”- stanowiąca załącznik do protokołu.

W porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej Januszem Sosną, swoją
prezentację przedstawił pan Maciej Sokołowski na zakończenie projektu Apresski.

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe ocena projektu naleŜy do kaŜdego
z Państwa. Podziękował za entuzjazm, jakim pan Sokołowski wniósł do Lądka.
W tych trudnych czasach toczy się walkę o kaŜdego klienta i turystę, którzy
zostawiają tu pieniądze. Poprzez wsparcie takich przedsięwzięć wspomaga się
lokalnych przedsiębiorców. Wiemy, Ŝe w okresie ferii dolnośląskich i poznańskich
jest najwięcej turystów.
Radny Dariusz Styczyrz zapytał o koszt tej imprezy.

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe jest pewne nieporozumienie.
Został ogłoszony przetarg z dofinansowaniem, które wynosiło 100 tysięcy złotych
netto. Oferta na zorganizowanie imprezy zawierała 2 warianty: tańszy za 70 tysięcy
i droŜszy za 140 tysięcy złotych.
Pan Maciej Sokołowski powiedział, Ŝe sezon zimowy był gorszy od zeszłorocznego.
Impreza ta ma potencjał, trzeba tylko przyzwyczaić ludzi. Działania promocyjne
muszą być spójne.
Radny Paweł Buła powiedział, Ŝe impreza nie była reklamowana w Gminie.
Pan Maciej Sokołowski odpowiedział, Ŝe była reklama w Zamku na Skale.
Radna Marzenna Konopska powiedziała, Ŝe wsie zostały w tej promocji i informacji
pominięte.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe wracamy do problemu nie tylko
Apresski, ale wszystkich imprez organizowanych w Lądku. Nie jesteśmy w stanie
dotrzeć do kaŜdego z informacją. Plakatowanie nie sprawdza się.
Radny Paweł Buła powiedział, Ŝe nie tak działa reklama. Sieci handlowe nie czekają
na klienta, trzeba dotrzeć do kaŜdego. Plakat ma najsilniejsze przyzwyczajenie.
Pan Maciej Sokołowski powiedział, Ŝe były 2 akcje plakatowe, ale najwidoczniej było
to za mało, oferta nie trafiła w gusta klientów.
Radna Marzenna Konopska powiedziała, Ŝe brakuje komunikacji pomiędzy wsią a
miastem.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe informacje o imprezach są w
Debatach, których druk wynosi 1500 egzemplarzy.
Ad 7) Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radna Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe dzisiaj przyznaliśmy Medale św. Jerzego
trzem wybitnym mieszkańcom naszej Gminy. W lipcu prof. Kochański kończy 80
lat. Dzięki jego dokonaniom odnowiono Wojciech, spopularyzował leczenie radonem,
jest osobą aktywną, prowadzi zajęcia ze studentami. Pod rozwagę Kapitule.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przypomniał o rezolucji Rady w sprawie dróg
powiatowych.
Radny Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe zakup samochodu straŜackiego zostanie
sfinansowany za środki pozabudŜetowe Gminy. NiezaleŜnie złoŜono wnioski o
dofinansowanie do Państwowej StraŜy PoŜarnej ( 150 tys. zł), Zarządu Głównego
OSP ( 150 tys. zł) i WFOŚ ( 150 tys. zł). To daje razem 450 tys. zł. Nie moŜna liczyć
na pieniądze z Gminy. W całą sprawę zaangaŜowany jest pan Borysław Zatoka.
Beneficjentem bezpośrednim będzie OSP, a moŜe trzeba będzie społecznego
pospolitego ruszenia na zebranie brakującej kwoty na dokończenie zadania.
Radna Monika Miszczyńska powiedziała, Ŝe nowo połoŜony
Trzebieszowicach popękał przy wjeździe do StraŜy PoŜarnej.

chodnik

w

Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe pan Paszkiewicz zobowiązał się
do zrobienia tego w marcu.

Radny Mirosław Babiak zapytał o stare wysypisko śmieci. Stwierdził, Ŝe jest ono
zarośnięte i robi się z niego dzikie wysypisko.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe ta sprawa była poruszana na
komisji. Kierunek leśny rekultywacji terenu po byłym wysypisku. Będzie to miał na
uwadze.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Sosna odczytał terminy posiedzeń
poszczególnych komisji. I tak: komisja rewizyjna- poniedziałek godz. 16.00; komisja
uzdrowiskowa- poniedziałek godz. 17.00; komisja społeczna- wtorek godz. 16.00;
komisja gospodarcza- środa godz.16.00.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Sosna na prośbę Komendanta StraŜy
Miejskiej rozdał podziękowania za współfinansowanie zakupu auta słuŜbowego dla
straŜy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Sosna przypomniał o sprawozdaniach
z działalności komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Sosna poinformował, Ŝe wpłynęlo pismo
pana W. Wieczorka, który serdecznie zaprasza na Dzień Kobiet, organizowany 10
marca od godz. 16.00.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Sosna poddał pod głosowanie rezolucję
w sprawie podjęcia działań remontów cząstkowych dróg powiatowych na rozpoczęcie
sezonu przez Starostwo. W wyniku głosowania 14 głosów „za”, Rada podjęła
rezolucję.
Ad. 8. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił
zamknięcie sesji. Zaprosił wszystkich na Stację Kolejową.

Protokołowała:
Iwona Busz-Dugiel

