Protokół nr XXIII/V/12
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 16.24. Miejsce obrad:
sala konferencyjna UMiG w Lądku-Zdroju.
Przewodniczący powitał radnych, Burmistrza, V-ce Burmistrza, Skarbnika, Sekretarz,
Prawnika i przybyłych na sesję mieszkańców.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 13. Nieobecni: Mirosława Boduch,
Mirosław Babiak.
I/3. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje do porządku obrad.
W zawiązku z brakiem propozycji 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/ nadania tytułu „Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju” (J.W.Kochański),
c/ nadania tytułu „Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju” (A..Szmidt),
d/ nadania tytułu „Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju” (W.Wysocki),
e/ nadania tytułu „Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju” (J.Gołek),
f/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XIV/83/11 z dnia 29 września
2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Lądek-Zdrój,
g/ nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
h/ uchwalenia Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Lądek-Zdrój
3. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Lądek-Zdrój.
4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
5. Zamknięcie obrad.
I/4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła protokół
z poprzedniej sesji.
Doszła radna Mirosława Boduch – 14 radnych.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
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•

Wraz z burmistrzem Stronia Śląskiego p. Zbigniewem Łopusiewiczem byliśmy na
spotkaniu z p. Romanem Głowaczowskim – dyrektorem generalnym Dolnośląskiej
SłuŜby Dróg i Kolei. Spotkanie poświęcone było Ścieszce rowerowej pomiędzy
Strachocinem a Stójkowem.

•

Ruszyła juŜ budowa drogi gminnej pomiędzy Radochowem a Trzebieszowicami.
Zaproponowane zmiany w uchwale budŜetowej – przedłoŜone Wysokiej Radzie w
formie projektu uchwały umoŜliwią ogłoszenie ostatniego przetargu na ostatnią z
zaplanowanych inwestycji drogowych na ten rok: modernizacja drogi gminnej dz. nr
401 i 5 obręb Radochów.

•

Jestem po spotkaniu z p. Pawłem Czyszczoniem, dyrektorem Wydziału Obszarów
Wiejskich w sprawie „Zagospodarowania terenu sołeckiego we wsi Orłowiec”, jest
zgoda na aneksowanie zakresu zadania. Niezbędne jest rozciągnięcie zadania do 2013
roku.

•

Trwają prace związane z nowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.
Zbieramy wymagane ustawowo opinie do projektów Planów Zagospodarowania
Przestrzennego. Chciałbym przytoczyć dwie opinie.

Są to dwa postanowienia Zarządu Powiatu Kłodzkiego, dotyczące negatywnego
uzgodnienia Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Lutynia i wsi Wojtówka.
Zarząd Powiatu Kłodzkiego w składzie Starosta Maciej AwiŜeń, Wicestarosta Adam
Łącki, Członkowie Krzysztof Baldy, Kazimierz DroŜdŜ i Sławomir Kajdas negatywną
opinię planów uzasadnili tym, iŜ planowana budowa wyciągów narciarskich w Lutyni i
Wojtówce będzie miała istotny wpływ na ruch drogowy i samą drogę. Równocześnie
Zarząd poinformował, iŜ skłania się do opinii pozytywnej pod warunkiem przejęcia drogi
powiatowej przez Gminę Lądek-Zdrój.
Burmistrz poinformował, iŜ Gmina złoŜyła zaŜalenie na postanowienia Zarządu Powiatu
Kłodzkiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jako podstawę zaŜalenia
uznano fakt, iŜ Zarząd Powiatu Kłodzkiego nie wskazał w Ŝaden sposób, iŜ projekt Planu
narusz jakiekolwiek przepisy, nie określił równieŜ jakich zmian naleŜy dokonać w
projekcie by był on zgodny z prawem. Jednocześnie w zaŜaleniu podkreślono
skandaliczną sytuację, w której Zarząd Powiatu uzaleŜnia pozytywne uzgodnienie planu
od przejęcia drogi powiatowej przez Gminę Lądek-Zdrój.
•

Odbyłem w minionym miesiącu spotkanie z przedstawicielami RZGW w sprawie
czystości rzek. W związku tym, iŜ wędkarze 1-2 razy w roku dokonują czyszczenia
rzeki a kwestia utylizacji odpadów nie była uregulowana i obciąŜała gminę
dokonaliśmy w tej sprawie ustaleń. RZGW pokryje koszty utylizacji odpadów
zebranych w rzece. W związku z remontem odcinka murów oporowych na Białej
Lądeckiej – w części zdrojowej miasta Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej chce
by Gmina wzięła na siebie utrzymania barierek posadowionych na tym murze
(oczywiście wzdłuŜ budynków komunalnych). Rozmowa dotyczyła takŜe wypustów z
kanalizacji deszczowej.

•

Dzisiaj został dokonany wspólny odbiór wiaty turystycznej koło jaskini
Radochowskiej. Inwestorem było Nadleśnictwo. Ma tam teŜ powstać mały zbiornik
retencyjny co uczyni teren bardzo atrakcyjnym.
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•

W maju odbyła się duŜa impreza kulturalna – Konkurs Sygnalistów Myśliwskich.
Impreza zgromadziła rekordową liczbę uczestników – blisko 90

•

W związku z ogólnopolskim dniem golfa uruchomiona została – jeszcze
prowizorycznie – strzelnica golfowa na „oślej łączce”. Zakończenie całej inwestycji
nastąpi w ciągu 2-3 tygodni.

•

W dniach 18-20 maja gościliśmy w Lądku-Zdroju delegację samorządowców z gminy
Witkowo. Podpisano list intencyjny dotyczący współpracy między gminami.

•

O ile pamiętam, na czerwcową sesję zaplanowana jest sprawa nowych okręgów
wyborczych. Mam propozycję by sprawą tą zająć się na sesji sierpniowej. Jest
przygotowywany program komputerowy, który w oparciu o ewidencję ludności będzie
wspomagał wyznaczanie nowych okręgów wyborczych. Program obecnie jest w fazie
testów.

•

Ostatecznie rozstrzygnęliśmy kwestię dyrektora CKiR
Burmistrz poinformował, Ŝe w konkursie nie wyłoniono kandydata na stanowisko
dyrektora CKiR. Kandydaci byli przygotowani, ale nie spełnili oczekiwań. W związku
z tym objęcie stanowiska zaproponowano Panu Sebastianowi Łukaszewiczowi. Jeśli
chodzi o obsługę prawną, to będzie podpisana umowa zlecenie, poniewaŜ Pan
Sebastian Łukasiewicz nie chce tracić kontaktu z zawodem.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch zapytała, czy Burmistrz rozwaŜał
kwestię urlopowania Pana Sebastiana Ŝeby w razie czego miał furtkę.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie rozwaŜał. Jest to ryzyko zainteresowanego.
Przewodniczący Rady złoŜył gratulacje Panu Łukaszewiczowi.
Insp. Sebastian Łukasiewicz podziękował za zaufanie i awans, oświadczył, Ŝe będzie
się starał pracować na powierzonym stanowisku jak najlepiej.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe uczestniczył przy podpisywaniu listu
intencyjnego o nawiązaniu współpracy z Witkowem. Jest zaproszenie na „Dni
Witkowa” w czerwcu, dobrze by było gdyby na uroczystości pojechali równieŜ radni z
Lądka-Zdroju.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przekazał, Ŝe jest to teŜ gmina turystyczna, ale
bazująca na innych warunkach.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwała w sprawie:
a/ zmian w uchwale budŜetowej mig na 2012 r.,
Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała o zmianach do projektu uchwały, które
zostały omówione na posiedzeniu komisji Gospodarczej. Zmiany w załączniku nr 2 na
wniosek sołectwa wsi Radochów pn. ”Estetyka wsi”. Zaplanowaną kwotę zmniejsza
się z działu 90095-4210 na 900-90015-4300 kwotę 1.000,00 zł oraz 900-90004-4210
kwota 1.485 zł, planowane przedsięwzięcie się nie zmienia, oraz zmiany dotyczące
zadań inwestycyjnych: zmniejsza się udział środków własnych w zadaniach
dotyczących usuwania skutków powodzi w dziale 600-60078-60500 76.970 zł z
przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn. „przebudowa drogi gminnej nr 401 i 405
o kwotę 76.970 zł.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z poprawkami.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXIII/139/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Głosowanie bez radnego Krzysztofa Śliwowskiego.
b/ nadania tytułu „Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju (J.W. Kochański),
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, Ŝe komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Kapituła pozytywnie zaopiniowała
wszystkie wnioski.
c/ nadania tytułu „Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju (A.A. Szmidt),
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „przeciwnym” podjęła uchwałę nr
XXIII/141/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ nadania tytułu ‘Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju ( W.Wysocki),
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, Ŝe komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) podjęła uchwałę nr
XXIII/142/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ nadania tytułu „Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju (J.Gołek),
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, Ŝe komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
f/ zmiany uchwały Rady miejskiej w Lądku Zdroju Nr XIV/83/11 z dnia 29
września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe po konsultacjach i zgodnie z prawem
wniesie autopoprawki do projektu uchwały. M.in. znika zapis mówiący, Ŝe lokale
uŜytkowe będą sprzedawane po sprzedaŜy 100% lokali mieszkalnych.
Poprawka nr I: w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„Burmistrz przeznacza do sprzedaŜy lokale uŜytkowe i dokonuje sprzedaŜy w trybie
przetargowym, z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę nr I.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w
poprawkę. Głosowanie bez radnego Waldemara Sosińskiego.
Poprawka nr II: § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Lokale uŜytkowe mogą zostać przeznaczone do sprzedaŜy w budynkach mieszkalnouŜytkowych, w których istnieje juŜ wspólnota mieszkaniowa.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę nr II.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w
poprawkę. Głosowanie bez radnego Waldemara Sosińskiego.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja opiniuje pozytywnie, ale wnioskuje o wprowadzenie dwóch poprawek.
I poprawka: § 17 pkt. 2 § ust. 3. pkt. 1 z 95% na 90%.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za” i 3 „przeciwnych” Rada przyjęła w/w
poprawkę.
II poprawka: § 17 pkt. 2 ust.3 z 90% na 85%.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za” i 3 „przeciwnych” Rada przyjęła
poprawkę.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wprowadza się równieŜ poprawkę w
brzmieniu: w § 1 ust. 1 dodaje się pkt. 5 o treści: § 17 ust. 3 pkt. 3 otrzymuje
brzmienie: „75% przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym,
jeŜeli następuje równoczesny wykup lokali obejmujący ponad 50% udziałów w
częściach wspólnych budynku”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wprowadza się poprawkę w brzmieniu:
Dodaje się pkt. 6 o treści: w § 17 ust. 3 dodaje się pkt. 4 o treści: „ 70% przy
sprzedaŜy pozostałych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych, w których
wcześniej zostały sprzedane lokale mieszkalne na zasadach określonych w pkt. 2 i 3”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
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W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXIII/144/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady w imieniu mieszkańców podziękował za ten gest.
g/ nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXIII/145/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ uchwalenia Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wnioskując
jednocześnie o zabezpieczenie środków finansowych w budŜecie przyszłorocznym.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXIII/146/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i/ Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. NaleŜy tylko
wprowadzić poprawkę w tabeli na str. 5, liczba rodzin jest 2370, a ma być 70 .
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” rada podjęła
uchwałę nr XXIII/147/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy LądekZdrój.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch stwierdziła, Ŝe materiał jest
niekompletny, są puste strony. Ten materiał naleŜy odesłać do uzupełnienia.
Przygotuje pismo do Burmistrza z uwagami.
Wnioskuje o zwrócenie przedłoŜonego materiału do poprawienia.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
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W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w
wniosek. Głosowanie bez radnego Stanisława Skrobotuna.
Ad. pkt. 4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
W związku z brakiem interpelacji Przewodniczący Rady odczytał spóźnione
Ŝyczenia, które wpłynęły do Rady z okazji „Dnia Samorządowca”, oraz
podziękowania od Dyr. SP-1 za wsparcie finansowe dla druŜyny tenisowej.
Przewodniczący podziękował za udział w spotkaniu z radnymi ze Szczawna Zdroju.
Ad. pkt. 5. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił
zamknięcie sesji.
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