Protokół nr XXII/IV/12
z sesji Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 16.53. Miejsce obrad:
sala konferencyjna UMiG w Lądku-Zdroju.
Przewodniczący powitał obecnych na sesji: Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika,
Prawnika, radnych i przedstawicieli TV Sudecka.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 12.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe poprawki wniosła w-ce Przewodnicząca
Rady. Poprawki zostały naniesione.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w protokół.
I/4. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował o wprowadzeniu autopoprawki.
Jako pkt. 2d – zlecenie Komisji Rewizyjnej kontroli w Centrum Kultury i Rekreacji w
zakresie i terminie nie przewidzianym w planie kontroli, jako pkt. 2e – zmiany w
Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Wojewoda znów zakwestionował zapisy w
Statucie i dlatego dzisiaj kolejne zmiany.
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/ wystąpienia Gminy Lądek-Zdrój ze Związku Międzygminnego pn.: „Związek
Gmin ŚnieŜnickich”,
c/ zawieszenia działalności MłodzieŜowej Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju,
d/ zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Centrum Kultury i Rekreacji w zakresie i
terminie nie przewidzianym w planie kontroli,
e/ zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
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3. Plan letniego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Lądek-Zdrój „Lato
2012”.
4. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój
w sezonie 2011/2012 i przygotowanie do okresu letniego.
5. Opisowe sprawozdanie z działalności Zarządu Budynków Komunalnych
w Lądku-Zdroju za 2011 r.
6. Sprawozdanie za rok 2011 z realizacji zadań publicznych w ramach ogłoszonych
konkursów dla organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych.
7. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
•

Gmina podpisała umowę dla zadania pn.: „Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obręb
Trzebieszowice) i nr 501 (obręb Radochów) o długości 630 metrów. (317/194)

•

•Gmina podpisała umowę dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 6 w
miejscowości Stojków o długości 334 metrów”
(368/275)

•

Jutro zostanie ogłoszony przetarg dotyczący wyłonienia wykonawcy zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 365 w miejscowości Radochów o długości 750
metrów”. Zwiększa się udział własny o 50 tys.

•

Trwają przygotowania procedury przetargowej dla zadania „Przebudowa dróg
gminnych nr 401 i 405 o długości 758 metrów w miejscowości Radochów”
Planowany termin ogłoszenia przetargu to połowa maja.

•

Mamy duŜy problem z dokończeniem zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów
sołeckich we wsiach Kąty Bystrzyckie, Lutynia, Orłowiec i Wojtówka”. W momencie
przygotowania dokumentów przetargowych autorka projektu postanowiła zmienić
projekt. RozjeŜdŜa się nam wniosek i terminowa realizacja zadania. Równolegle sporo
zamieszania w sytuację tego projektu wprowadza nasz Radny Powiatowy Pan Zatoka.

•

Zmniejszono nam udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę
151 159 złotych, tym samym zmniejszyła się nam o tyle kwota na zadania
inwestycyjne. Z tego względu byłem zmuszony wycofać się z rozmów dotyczących
finansowania przez gminę remontu drogi powiatowej ul. Kościuszki w Lądku-Zdroju.

•

Jeśli jesteśmy juŜ przy kwestii dróg powiatowych: jak informowałem Radnych, w
ubiegłym miesiącu by nie było wstydu zaproponowałem Zarządowi Dróg
Powiatowych sprzątanie pozimowe (by miasto było posprzątane przed Wielkanocą).
Początkowo ZDP odrzuciło propozycję, ale po zmierzeniu się z problemem zlecono to
zadanie ZBK. Mimo, Ŝe było juŜ tylko kilka dni do świąt ZBK podjął się zadania i dał
radę.

•

Obecnie próbuję prowadzić rozmowy w zakresie letniego utrzymania dróg
powiatowych na terenie Lądka-Zdroju.
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•

Gmina jest w sporze sądowym z wykonawcami dwóch zadań inwestycyjnych
realizowanych przez lądecki samorząd, tj. z Integerem i Salteksem.

•

Likwidacja opieki wieczorowej, nocnej i świątecznej na terenie Wojewódzkiego
Centrum Psychiatrii Długoterminowej – pismo SP ZOZ w Kłodzku do Zarządu
Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
Radny Leszek Pazdyk zapytał o jakich kwotach mowa jeśli chodzi o sprawy sądowe.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe są to kwoty 900 tys. zł jeśli chodzi o rewitalizację kamienic
i ok. 600 tys. zł. to boisko „Orlik”, wykonawcy gmina potrąciła ok. 430 tys. zł.
Na etapie przygotowania jest sprawa przeciwko firmie „Integer” , oszacowano straty
jakie poniosła Gmina z powodu opieszałości przy rewitalizacji kamienic w Rynku. Spór
będzie długotrwały, wszystko zaleŜy od biegłych, których jest mało.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w uchwale budŜetowej mig na 2012 r.,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe na posiedzeniu komisji Skarbnik Joanna
Słoniewska poinformowała o zmianach.
Skarbnik Joanna Słoniewska wyjaśniła, Ŝe zmiany związane są z otrzymaną dotacją na
stypendia socjalne wypłacane przez OPS oraz w związku z ogłoszonym konkursem
„Przyjazna Przestrzeń Wiejska”. Zmiany w uchwale § 1 – zwiększa się dochody –
kwota 108.332,24, § 2 zwiększa się wydatki – kwota 108.332,24, § 6 plan budŜetu po
zmianach wynosi: dochody 25.061,318,24, wydatki – 25.061,318,24.
Zmiany w załączniku nr 1 dotyczącym dochodów budŜetowych: 1/ wprowadza się dział
854 rozdź. 85415 § 2030 kwota 42.976,00, 2/ do działu 900 wprowadza się rozdź.
90015 § 0970 w kwocie 2.828,00, odszkodowanie za rozbitą lampę.
W załączniku nr 2 dotyczącym wydatków budŜetowych skreśla się dział 757,
wprowadza się dział 854 rozdź. 85415 § 3240 w kwocie 53.720,00, gdzie kwota
42.976,00, to dotacja, natomiast 10.744,00 20% udział Gminy. W dziale 900 rozdź.
90095 § 4300 zwiększa się środki finansowe do kwoty 2.141,00 oraz wprowadza się §
3040 w kwocie 2.000,00 i zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.000,00.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch zapytała dlaczego zmniejsza się
środku finansowe w kwocie 330.570,00 w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym drogi w
Radochowie i Trzebieszowicach oraz skąd róŜnica na zakup nagłośnienia i krzeseł do
świetlicy w Skrzynce. Radna przekazała na ten cel ponad 2.000,00 zł.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zapyta w Centrum Kultury i Rekreacji. Doraźnie darowizna
przekazana do CKiR.
Skarbnik dodała, Ŝe wszelkie przeszeregowania związane z drogami – załącznik 3 str. 1
związane są z urealnieniem planów po wycenie.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek powiedział, Ŝe planując budŜet przyjęto wartość
zadania wstępnego szacunku, a nie w oparciu o kosztorysy. Przygotowując
dokumentację urealniono kwotę. Było to przeszacowanie.
W związku z nieobecnością Przewodniczącego i w-ce Przewodniczącego Komisji
Gospodarczej Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
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W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXII/134/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ wystąpienia Gminy Lądek-Zdrój ze związku Międzygminnego pn. „Związek
Gmin ŚnieŜnickich”,
Komisji
Społecznej
Karolina
Sierakowska-Dawidowicz
Przewodnicząca
poinformowała, Ŝe komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 glosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę
nr XXII/135/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ zawieszenia działalności MłodzieŜowej Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju,
Komisji
Społecznej
Karolina
Sierakowska-Dawidowicz
Przewodnicząca
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch stwierdziła, Ŝe to kolejna kadencja bez
aktywności młodzieŜy. Działalność MłodzieŜowej Rady Miejskiej zakończyła się
niechlubnie. NaleŜy podjąć uchwałę o likwidacji tej Rady.
Sekretarz Anna Chilicka poinformowała, Ŝe trzy kadencje działalność była zawieszana,
jeśli za dwa lata się nie uaktywni, to trzeba będzie ją zlikwidować.
Radna Monika Miszczyńska powiedziała, Ŝe jak się zlikwiduje, to trudno będzie ją
odtworzyć.
Sekretarz Anna Chilicka przypomniała, Ŝe statut MłodzieŜowej Rady jest publikowany,
a patrząc na poczynania Wojewody odnośnie naszego Statutu, to byłby problem z
uchwaleniem Statutu MłodzieŜowej Rady.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXII/136/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Centrum Kultury i Rekreacji w zakresie
i terminie nie przewidzianym w planie kontroli,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe jest to wniosek Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk powiedział, Ŝeby w § 3 nie
określać daty, bo nie ma dyrektora, jest tylko osoba pełniąca obowiązki.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch stwierdziła brak określenia okresu w §
2, warto byłoby popatrzeć na ostatnie pół roku kiedy Dyrektorem był Pan Zieliński.
Sprawdzić jakie zadłuŜenia były pozostawione, a jakie powstały.
Radna Monika Miszczyńska powiedziała, Ŝe jest to najbardziej kontrolowana jednostka
w ubiegłym roku, skąd pomysł kolejnej kontroli.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk wyjaśnił, Ŝe na ostatnim
posiedzeniu komisji radna Karolina Sierakowska-Dawidowicz wystąpiła z wnioskiem o
przeprowadzenie kontroli, aby uciąć plotki, Ŝe odwołanie Dyrektora CKiR wiąŜe się ze
sprawami finansowymi.
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Radna Monika Miszczyńska wystąpiła z pytaniem czy moŜna podczas kontroli
przyjrzeć się tzw. darowiznom, czy zostały przekazywane.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk odpowiedział, Ŝe przekaŜe
sugestie zespołowi kontrolującemu.
V-ce Przewodniczący Rady Dariusz Styczyrz zapytał czy Komisja Rewizyjna moŜe
kontrolować, to co było w poprzedniej kadencji.
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz odpowiedział, Ŝe kontrola moŜe
obejmować tylko bieŜącą kadencję.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk sugerował sprawdzenie bilansów
końcowych.
V-ce Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe w sprawozdaniach są kwoty ogólne.
Skarbnik Joanna Słoniewska
powiedziała, Ŝe będzie to wykazane grupowo,
zobowiązania są co roku. Zobowiązania przedawnione są na korzyść CKiR. W około
90% przychody CKiR pokryją zobowiązania.
Radna Mirosława Boduch wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie poprawek do
projektu uchwały i tak ;
1/ § 2 od 01.XII.2010 r. do 31.III.2012 r.,
2/ § 3 ust. 1 do 31.VII.2012 r.,
3/ § 3 ust. 2 do 31.VIII.2012 r.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę nr 1.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę
nr 1.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę nr 2.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę
nr 2.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę nr 3.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę
nr 3.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXII/137/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ zmian w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wczoraj wpłynęła skarga Wojewody
skierowana do Sądu na uchwałę dotyczącą zmian w Statucie.
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz wyjaśnił, Ŝe Wojewoda
zakwestionował dwa paragrafy, jeden w całości, drugi we fragmencie. Zapis w Statucie
nie moŜe zmuszać radnych do zakupu dostępu do Internetu i nie moŜe nakładać na
Burmistrza obowiązku uczestniczenia w sesji. W § 18 chyba naleŜy dopisać słowo
„moŜe”.
Sekretarz Anna Chilicka dodała, Ŝe pierwszą skargą Wojewoda stwierdził niewaŜność
całego paragrafu.
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Insp. Sebastian Łukasiewicz przekazał, Ŝe jest 30 dni na ustosunkowanie się do pisma
Wojewody.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 4 głosach „za”, 8 „wstrzymujących” Rada podjęła uchwałę
nr XXII/138/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Plan letniego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta LądekZdrój „Lato 2012”.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 4. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy
Lądek-Zdrój.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 5. Opisowe
Komunalnych.

sprawozdanie

z

działalności

Zarządu

Budynków

W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 6. Sprawozdanie za rok 2011 z realizacji zadań publicznych w ramach
ogłoszonych konkursów dla organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 7. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady zapytał czy są interpelacje i wnioski.
Radni nie złoŜyli interpelacji i wniosków.
Pomiędzy Burmistrzem, radnym powiatowym Borysławem Zatoka i radnymi wywiązała
się dyskusja dotycząca próby wprowadzenia zmian przez osoby nieuprawnione w
planach zagospodarowania terenów rekreacyjnych czterech sołectw. W tym temacie
odbędzie się wspólne spotkanie we Wrocławiu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk wystąpił z prośbą o
spowodowanie usunięcia butelek, lodówek przy wodospadzie na rzece.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie zrobi tego ZBK, jeśli juŜ to wędkarze. W ub. roku
złoŜono propozycję porozumienia trójstronnego RZGW, wędkarze i gmina. Do tej pory
brak odpowiedzi RZGW na propozycję. W poprzednich latach wspólnie z wędkarzami
organizowano czyszczenie rzeki, gmina zapewniała transport.
Radny Leszek Pazdyk przypomniał, Ŝe dwa miesiące temu mówiono o schodach w
parku.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, Ŝe jest to juŜ wykonane, naprawione.
Wykonawca robi dodatkowe zasypywanie. Prace objęte są 5 - letnią gwarancją.
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Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska przekazała, Ŝe na
posiedzeniu komisji przyjęto wniosek o zajęcie stanowiska dotyczącego artykułu w
Onet szkalującego Lądek-Zdrój.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe artykuł poruszył wiele osób. W przyszłym tygodniu
przekaŜe oficjalne stanowisko w tym temacie.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał co z przejazdem przez Rynek.
Burmistrz powiedział, Ŝe wystąpił do konserwatora zabytków o opinię. Zakaz jest
zapisany w planie zagospodarowania przestrzennego, będzie zmieniony plan i
konserwator będzie opiniował i przedstawi swoje stanowisko.
Radna Marzenna Konopska zapytała co z remontem w szkole w Trzebieszowicach.
Burmistrz stwierdził, Ŝe ponagli wykonawcę, aby jak najszybciej to zrobić.
Radna Monika Miszczyńska zapytała co z czyszczeniem przepustów.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe jest umówiony z Panem
Paszkiewiczem.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Mirosław Wojczuk zapytał co z
parkowaniem aut na ul. Lipowej, nadal jest zakaz, który miał być zdjęty.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna przypomniał, Ŝe w poniedziałek mija termin
składania oświadczeń majątkowych. Przewodniczący będzie w biurze 30.04.br. do
13.30. Zmieniają się konsekwencje dotyczące niezłoŜeni oświadczeń. Przedtem była to
utrata diety, a teraz następuje rozpoczęcie procedury związanej z wygaśnięciem
mandatu.
Przewodniczący poinformował o piśmie Ministra Skarbu dotyczącym Uzdrowiska,
piśmie radnego powiatowego Borysława Zatoka dotyczącym remontu wieŜy widokowej
na ŚnieŜniku. Odczytał zaproszenie od radnych ze Szczawna-Zdrój na spotkanie w
Lądku-Zdroju 18.05.br., g. 15.00 w FWP.
Burmistrz zaprosił wszystkich radnych, którzy otrzymali równieŜ pisemne zaproszenia
na konkurs sygnalistów. Burmistrz poinformował równieŜ, Ŝe dwukrotnie podczas
trwania konkursu był na kuracji Przewodniczący Rady z Witkowa. Padła propozycja
zadzierzgnięcia współpracy. Chcą przyjechać na spotkanie. Nasza gmina oferuje góry, a
oni jeziora. Jest propozycja wymiany pomiędzy dziećmi i młodzieŜą. Jako ciekawostkę
Burmistrz dodał, Ŝe tamtejszy burmistrz nazywa się równieŜ Szkudlarek.
Przewodniczący Rady podziękował radnym, którzy uczestniczyli w obchodach
„Patrona Miasta”.
Ad. pkt. 8. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie
sesji.

Protokółowała: Maria Staszyńska
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