Protokół nr XXI/III/12
z sesji Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
z dnia 22 marca 2012 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.00. Miejsce obrad:
sala konferencyjna UMiG w Lądku-Zdroju.
Przewodniczący powitał przybyłych na sesję mieszkańców, radnych i władze miasta.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 14.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada przyjęła
w/w protokół.
I/4. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował o wprowadzeniu autopoprawki. Jako
pkt. 2e projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2012.
Porządek obrad w brzmieniu:
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/ zmian w uchwale budŜetowej mig na 2012 r.,
b/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2012,
c/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr L/380/10 w sprawie
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji LądkaZdroju ,
d/ przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2012-2015,
e/ zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2012.
3. Sprawozdanie z działalności CKiR.
4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
5. Zamknięcie obrad.
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Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował o sprawach i spotkaniach, które miały
miejsce w okresie między sesjami. Przekazał równieŜ informację o odwołani dyrektora
centrum Kultury i Rekreacji.
Radny Leszek Pazdyk wystąpił z pytaniem czy jest osoba wyznaczona do pełnienia
obowiązków dyr. CKiR.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe będzie wyznaczona osoba, trwają procedury.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w uchwale budŜetowej,
Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała o zmianach do projektu uchwały. Zwiększa
się wydatki w dziale 852 roźdź. 85212 § 4040 – 477,00 zł, zmniejsza się w § 4010 477,00.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę
nr XXI/129/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2012,
Przewodnicząca
Komisji
Społecznej
Karolina
Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja
wnioskuje o zwiększenie kwoty na ten cel.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe bardzo chętnie, ale w miarę moŜliwości, bo środków jest
bardzo mało. Burmistrz dodał, Ŝe bezdomność zwierząt spowodowana jest przede
wszystkim z winy właścicieli.
Radny Leszek Pazdyk zapytał ile w ubiegłym roku było bezdomnych psów.
Insp. Mariusz Krynicki odpowiedział, Ŝe było 9 dorosłych psów i 4 szczeniaki, obecnie
jest 5 bezdomnych psów.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe gmina stara się nadrobić brak
pieniędzy duŜą aktywnością w znalezieniu osób, które przyjmą psa. Najlepszym wyjściem
byłoby wspólne schronisko gmin, ale trudno się domówić.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” Rada podjęła uchwałę
nr XXI/130/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr L/380/10 w sprawie
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji LądkaZdroju,
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W związku z koniecznością rozszerzenia uzasadnienia do projektu uchwały przystąpiono
do realizacji kolejnego punktu.
d/ przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2012-2015,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę
nr XXI/131/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2012,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe plan pracy jest od
kwietnia.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę
nr XXI/132/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
W oczekiwaniu na przedłoŜenie projektu uchwały Przewodniczący Rady poinformował,
Ŝe do Rady wpłynął Apel mieszkańców dotyczący programu telewizyjnego „Trwam”.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe pod apelem podpisało
się 191 osób i odczytała treść apelu, który zostanie przekazany prawnikowi do akceptacji.
cd. ppkt. c. – projekt uchwały dotyczący LPR,
Przewodniczący Rady poinformował,
z naniesionymi poprawkami.

Ŝe

dotarł

poprawiony projekt

uchwały

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę
nr XXI/133/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Sprawozdanie z działalności CKiR.
Przewodnicząca
Komisji
Społecznej
Karolina
Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, Ŝe komisja nie zajmowała się tematem.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch stwierdziła, Ŝe dyr. CKiR wykazała
zobowiązania wymagalne i przedawnione na koniec 2011 r. i zapytała czy gmina zamierza
zasilić CKiR Ŝeby pokryć te zobowiązania.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe środki finansowe przekazywane do CKiR są zgodne
z budŜetem. Mógł być poślizg z przekazywaniem z końcem roku. Będzie przeprowadzona
analiza sytuacji finansowej w CKiR.
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Ad. pkt. 4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad.
a/ rezolucja w sprawie TV Trwam,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie w/w „Rezolucji”.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła
w/w „Rezolucję”.
b/ Radna Karolina Sierakowska-Dawidowicz wnioskowała w imieniu Komisji
Społecznej o przygotowanie projektu uchwały odnośnie zawieszenia działalności
MłodzieŜowej Rady Miejskiej na rok.
c/ Radny Mirosław Wojczuk poruszył sprawę naprawy chodników w parku, które zostały
uszkodzone w okresie zimy.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe powstała kwestia czy przyczyną były mrozy i dlaczego akurat
w tym miejscu.. Nie ma błędów projektowych, wykonawca nierzetelnie wykonał zadanie
w tym miejscu. Wezwano wykonawcę do oględzin na początku marca. Naprawa po
całkowitym rozmarznięciu gruntu, zadanie objęte jest gwarancją. Roboty wykonywała
firma z powiatu ząbkowickiego.
d/ Radny Stanisław Skrobotun zapytał czy Związki Zawodowe PPU wystąpiły z pismem
dotyczącym zagroŜenia prywatyzacją.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe takie pismo wpłynęło i będzie przekazane
komisjom.
e/ Radny Stanisław Skrobotun wystąpił z pytaniem dlaczego sesja odbywa się dzisiaj, a
nie 29.03.br.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe informacja na ten temat przekazana była na sesji
1 marca br. Przewodniczący informował, iŜ Burmistrz prawdopodobnie będzie miał
2 projekty uchwał. Te 2 projekty nie były zgłoszone do planu pracy na rok 2012.
Realizacja zadań marcowych zaplanowanych w harmonogramie odbyła się 1 marca.
f/ Radny Leszek Pazdyk przekazał informację o pozyskaniu przez OSP samochodu
straŜackiego z 30 m drabiną.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek stwierdził, Ŝe liczba samochodów w naszej gminie jest
juŜ dwucyfrowa. Nawiązując do pytań zawartych w protokole komisji Uzdrowiskowej
odnośnie protokołu kontroli w Uzdrowisku niech wypowie się prawnik.
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz powiedział, Ŝe analizował treść
protokołu Komisji Uzdrowiskowej o udostępnienie protokołu z kontroli podatkowej
w Uzdrowisku i uwaŜa, Ŝe zapis jest niejasny, Są wątpliwości jeśli chodzi o przekazanie
kserokopii protokołu. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby radnych zapoznać
z protokołem.
g/ V-ce Przewodniczący Rady Dariusz Styczyrz przypomniał, Ŝe był przewodniczącym
Komisji Uzdrowiskowej, komisja zaakceptowała stanowisko dotyczące udostępnienia
w/w protokołu. Na sesji Burmistrz informował, Ŝe protokół będzie przekazany radnym.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe moŜe się nie zrozumiano. Burmistrz miał na myśli zaległości
dotyczące podatków i umorzeń.
Z-ca Burmistrza Łukasz Waluś stwierdził, Ŝe protokół jest dokumentem dla stron, ani
Rada, ani komisja nie jest stroną w sprawie.

4

V-ce Przewodniczący Rady Dariusz Styczyrz zapytał czy Rada jako organ kontrolny nie
moŜe sięgnąć do protokołu i poprosił o podanie podstawy prawnej.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe protokół moŜna odczytać. Były dwa pytania,
jedno radnego Leszka Pazdyka i dwa wnioski komisji. Na pytanie radnego Leszka
Pazdyka jest odpowiedź, nie ma odpowiedzi na wnioski komisji.
V-ce Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe radni są funkcjonariuszami publicznymi
i ponoszą odpowiedzialność m.in. odnośnie zachowania tajemnicy.
h/ Radny Zbigniew Wiernusz zwrócił się z prośbą o informację dotyczącą kompostowni.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe podpisano umowę z firmą z Nysy.
Tam trafiają nasze śmieci, są zabierane w kontenerach. Jest to realizowane w oparciu o
umowę między naszą spółką, a zakładem z Nysy. Kompostownia zostanie u nas, będzie
wykorzystana do rekultywacji środowiska. Prowadzone są rozmowy ze Stroniem, aby
zdjąć to zadanie. W tej chwili trwają rozmowy dotyczące rozliczeń finansowych. Sytuacja
w gospodarce śmieciowej jest dość dziwna. Gmina zobowiązana jest do ogłoszenia
przetargu na wywóz śmieci, a gminy chcą , aby spółka gminna robiła to bez przetargu.
Spółka jest i działa, prowadzone są rozmowy nt. przejęcia wywozu śmieci przez obie
gminy.
i/ V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe w poniedziałek
ukazał się projekt Wojewódzkiego Programu Gospodarki odpadami. W projekcie tym
w wykazie regionalnych instalacji do przyjmowania i przetwarzania odpadów nie ma
Ŝadnej instalacji z terenu powiatu kłodzkiego, w tym zakładu utylizacji odpadów
w Ścinawce. Radna w związku z tym spytała czy władze gminy będą interweniować
w sprawie umieszczenia w tym programie instalacji w Ścinawce.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe z ostroŜności dopisano naszą gminę do Opolszczyzny, bo tam
sytuacja jest stabilna.
j/ Radny Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe dokumentacja restrukturyzacji ZBK jest sprzed
dwóch lat, czy Burmistrz widzi jakiś ruch.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zmiany w ZBK zachodzą w sposób ciągły. Jest tam mniej niŜ
70 pracowników, inne zmiany przyblokowane gospodarką śmieciową. Nic pośpiesznie
i na siłę. Gmina myśli o dokonaniu zmian. ZWiK mógłby się stać spółką.
V-ce Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe warto reaktywować zespół
ds./ restrukturyzacji.
k/ Radny Zbigniew Wiernusz poruszył sprawę studni na podwórkach. Planowano
wykonanie 4 studni, a wykonano 3, czy będzie jeszcze 1.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe Gmina postara się zaplanowane prace
kontynuować.
l/ Radna Monika Miszczyńska poruszyła sprawę sprzątania przystanków PKS oraz
sprzątnięcia po zimie piasku na drodze wojewódzkiej.
Burmistrz poinformował, Ŝe jest umówiony z Panem Paszkiewiczem, będzie rozmawiał
o sprzątaniu. Przystanki PKS, w ramach funduszy sołeckich przyznano środki na ten cel.
Sprawdzi jak to faktycznie wygląda na przystankach PKS. W poniedziałek rozpocznie się
wypłacanie diet radnym.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna zwrócił się z prośbą do przewodniczących komisji
o przedłoŜenie planów pracy oraz o zwoływanie posiedzeń komisji zgodnie ze Statutem.
NaleŜy wypełnić oświadczenia dotyczące sprzętu komputerowego. Do końca kwietnia
naleŜy złoŜyć oświadczenia majątkowe wraz z zeznaniem podatkowym. Druki są do
wzięcia.
Burmistrz poinformował, Ŝe zgodnie z nowym Statutem posiedzenia komisji ma
protokołować pracownik, naleŜy rozwaŜyć zwoływanie posiedzeń komisji do południa
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poniewaŜ w godzinach popołudniowych pracownikowi trzeba będzie płacić za godziny
nadliczbowe. NaleŜy powiadomić, na których komisjach będzie potrzebny pracownik.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe na
posiedzeniu jego komisji będzie potrzebny pracownik.
Pan Wieczorek podziękował Burmistrzowi za wsparcie finansowe krwiodawców.
Przewodniczący Rady w imieniu Senatora Kazimierza DroŜdŜa przeprosił za
nieobecność w związku z pogrzebem w rodzinie. W imieniu Senatora złoŜył Ŝyczenia
świąteczne.
Przewodniczący w imieniu swoim i v-ce Przewodniczących Rady złoŜył Ŝyczenia
świąteczne.
Ad. pkt. 5. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie
sesji.

Protokółowała: Maria Staszyńska
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