Protokół Nr XXVI/VIII/12
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 17.30. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG Lądek-Zdrój.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Sosna.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 14 radych obecnych 14.
Przewodniczący powitał Burmistrza, radnych pracowników Urzędu i przybyłych
gości.
I/3. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady poinformował o zdjęciu z porządku obrad uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi – skarŜący wycofał skargę, a w to miejsce wprowadził uchwałę,
która była juŜ wcześniej podjęta, ale jako prawo miejscowe. Uchwała ma wejść w
Ŝycie z dniem podjęcia. Jako 2k projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr
XXI/130/12 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” na terenie Gminy
Lądek-Zdrój w roku 2012.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z
poprawkami.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła porządek
obrad w brzmieniu:

I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie
protokołów z poprzednich sesji)
II.
Część II- uroczysta
1. wręczenie przez przedstawiciela WKU odznaczenia „ Non-Arti 5 NATO MEDAL
Panu Pawłowi Bończakowi za udział w składzie IX zmiany Polskiego kontyngentu
Wojskowego w Afganistanie
2. przekazanie przez Pana Ludwika Pikułę dokumentacji fotograficznej Lądek-Zdrój
3. wręczenie Panu profesorowi Wiesławowi Kochańskiemu tytułu „ Honorowego
Obywatela Lądka-Zdroju”
III.
Część III- robocza
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2012,
b/ przyznania stypendiów Rady Miejskiej,
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c/ konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany urzędowych nazw wsi Wójtówka
oraz Stojków,
d/ wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierŜawy,
e/ ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej
4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem
sprzedaŜy, jak i w miejscu sprzedaŜy oraz określenie zasad usytuowania na terenie
gminy Lądek-Zdrój miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych,
f/ zmiany uchwały Nr XXXVII/292/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29
października 2009 r. w sprawie opłaty targowej,
g/ wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości,
h/ zmiany uchwały nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29 września
2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Lądek-Zdrój,
i/ wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości,
j/ wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,
k/ zmiany uchwały nr XXI/130/12 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt” na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2012,
l/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr
XXV/159/12 z dnia 26 lipca 2012 r. Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, złoŜonego przez
Pana Pawła Jurkiewicza
3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
4. Zamknięcie obrad.
I/4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji (VI,VII/12).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji VI/12.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła protokół.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji VII/12.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła protokół.
II. Część II – uroczysta.
II/1. Wręczenie przez przedstawiciela WKU odznaczenia „Non-Article 5 NATO
MEDAL” Panu Pawłowi Bończakowi za udział w składzie IX zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
Przewodniczący Rady powitał przedstawiciela WKU- Kłodzko ppłk Krzysztofa
Kowalskiego oraz nominowanego do odznaczenia Pana Pawła Bończaka.
W imieniu Sekretarza Generalnego NATO ppłk Krzysztof Kowalski w asyście
Burmistrza, Przewodniczącego i W-ce Przewodniczących Rady wręczył w/w
odznaczenie i poinformował, Ŝe jest to do tej pory pierwsze odznaczenie podpisane
przez Sekretarza Generalnego NATO.
Odznaczonemu złoŜono gratulacje.
Radny Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe odznaczony jest druhem straŜakiem w OSP.
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II/2. Przekazanie
Lądek-Zdrój.

przez Pana Ludwika Pikułę dokumentacji fotograficznej

Pan Ludwik Pikuła powiedział, Ŝe przygotował album archiwalnych zdjęć i opisów
Lądka-Zdroju i poprosił radnego Leszka Pazdyka o odczytanie słowa wstępnego.
Radny Leszek Pazdyk odczytał słowo wstępne. Podziękował za przekazany materiał,
złoŜył podziękowania i Ŝyczenia dalszej owocnej współpracy.
Pan Ludwik Pikuła przekazał, Ŝe 19.09.br. w Galerii będzie wystawa zdjęć
zrobionych 40-50 lat temu.
Burmistrz i Przewodniczący podziękowali za przekazany album.
II/3. Wręczenie Panu prof. Janowi Wiesławowi
„Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju”.

Kochańskiemu

tytułu

V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch odczytała informację nt. drogi
zawodowej i poinformowała o 80-tej rocznicy urodzin. Dodała, Ŝe miała zaszczyt
przez 7 lat pracować z Panem Janem Wiesławem Kochańskim.
Pan prof. Jan Wiesław Kochański podziękował za wyróŜnienie i wspomniał o
dokonaniach na rzecz Uzdrowiska, a takŜe o współpracy ze wspaniałymi
pracownikami.
IV.

Część III – robocza

Ad. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował:
•

Zakończyła się kontrola NajwyŜszej Izby Kontroli w zakresie wykorzystanie środków
publicznych na zabezpieczenie zabezpieczeni przeciwpowodziowe i likwidację
skutków powodzi w okresie od 1 stycznia 2009 do dnia zakończenia kontroli (16
sierpnia)

•

Wspólnie z Gminą Stronie Śląskie wystąpiliśmy w sprawie zabezpieczenia dyŜurów
lekarskich w jednostce pogotowia ratunkowego w Lądku-Zdroju.

•

Nasz wniosek dotyczący dofinansowania kontynuacji rewitalizacji kamienic na
lądeckim rynku został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym zgodnie z
kryteriami wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD. Tym samym wniosek
został przekazany do dalszego etapu procedury oceny i wyboru projektów do
dofinansowania.

•

Zakończyliśmy realizację budowy mostku łączącego drogę gminną i powiatową. To
słynny mostek który był teŜ przedmiotem debat na Sesjach Rady Miejskiej.
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•

W poniedziałek odbędzie się obiór dwóch zadań drogowych zrealizowanych w
Radochowie. Do końca września planowane jest zakończenie realizacji kolejnych
dwóch dróg, jednej w Radochowie i jednej w Stójkowie

•

ZłoŜyliśmy do Urzędu Wojewódzkiego protokół szkód spowodowanych

•

Wystąpiliśmy do Konserwatora Zabytków w sprawie kościoła poewangelickiego. W
związku z zadziwiającym brakiem zainteresowania inwestorów tą nieruchomością
występuje coraz pilniejsza potrzeba zabezpieczenia budowli. Działania Gminy są
uzaleŜnione od zaleceń Konserwatora Zabytków. RozwaŜamy moŜliwość częściowej
rozbiórki obiektu. Po uzyskaniu zaleceń planujemy rozpisać konkurs na koncepcję
zagospodarowania architektonicznego obiektu.

•

Niestety od kilku miesięcy stoi w miejscu sprawa placu sołeckiego w Orłowcu. WciąŜ
nie mamy dokumentacji projektowej ani uzgodnień. W tej sprawie zadeklarowała się
autorka poprzedniego projektu (o którego zmianę wystąpiła Rada Sołecka), ale mimo
kilkumiesięcznych prac dokumentacji nie ma. Dalsza zwłoka grodzi nam utratą
dofinansowania. W związku z tym zdecydowałem się zlecić dokumentację innemu
projektantowi, niestety za dodatkowym wynagrodzeniem.

•

Jestem po rozmowie z Konserwatorem Zabytków w sprawie bieŜącego zabezpieczenia
mostu Św. Jana. Murki na moście są w tragicznym stanie. Na pewno nie przetrwają
zimy. Chciałbym aby gmina wykonała zabezpieczenie murków poprzez uzupełnienie
brakującej, wykruszonej i wymytej zaprawy między kamieniami.

•

W sobotę odbędą się doŜynki gminne w Trzebieszowicach. W ramach doŜynek
odbędą się teŜ zawody poŜarnicze gmin Stronie i Lądek

Przewodniczący Rady w imieniu mieszkańców podziękował za naprawę mostu w
Orłowcu.
Radny Leszek Pazdyk wystąpił z pytaniem czy wystosowano pismo dotyczące wyrwy
w murze przed mostem św. Jana na wysokości ul. Słodowej 35.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest po rozmowie z Panem Źródłowskim z RZGW.
Wyrwa będzie naprawiona przy okazji remontu muru oporowego. Burmistrz
rozmawiał równieŜ odnośnie przepustu w Trzebieszowicach. Pan Paszkiewicz obiecał,
Ŝe będzie to zrobione w tym roku.
Radny Leszek Pazdyk poruszył temat związany z pogotowiem ratunkowym. Wchodzi
firma obca. Burmistrz wystosował pismo o zabezpieczenie lekarskie. Ustawa mówi o
zabezpieczeniu przez ratowników medycznych, bo zabezpieczenie lekarskie moŜe być
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tylko przy dofinansowaniu przez Gminę. Jest to kwota ok. 30 tys. zł. miesięcznie, bo
są to kontrakty.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe Gmina będzie oczekiwać na zapewnienie, Ŝe będzie to w
ramach składki jaką płacą mieszkańcy.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch wyjaśniła, Ŝe jest ustawa, która
określa zespoły: podstawowy – kierowca i ratownik, specjalistyczny ma dodatkowo
lekarza. O zespołach jakie mają funkcjonować decyduje Wojewoda, a na tej podstawie
NFZ przyznaje kontrakty zgodnie z planem Wojewody. O tym decyduje Ustawa, a nie
SPZOZ.
Radny Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe nie udało się wywalczyć dodatkowej karetki.
Do konkursu ogłoszonego przez NFZ zgłosiła się duńska spółka.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy były prowadzone rozmowy z mieszkańcami
kamienic, które mają być remontowane.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie prowadzono rozmów, bo wniosek o dofinansowanie
jest na etapie rozpatrywania.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok
2012,
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
XXVI/160/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, Ŝe wpłynęło 8 wniosków . Pozytywnie zaopiniowano 3 wnioski,
pozostałe nie spełniały wymogów. Komisja proponuje przyznanie 1 stypendium
naukowego Radosławowi Stępińskiemu i 2 stypendiów sportowych: Annie Węgrzyn
i Katarzynie Węgrzyn w kwocie 196,50 zł na osobę przez okres 5 miesięcy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXVI/161/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany urzędowych nazw wsi
Wojtówka oraz Stojków,
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Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, 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
XXVI/162/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierŜawy,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) (nie głosował St.
Skrobotun) Rada podjęła uchwałę nr XXVI/163/12, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
e/ ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających
powyŜej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza
miejscem sprzedaŜy, jak i w miejscu sprzedaŜy oraz określenie zasad
usytuowania na terenie gminy Lądek-Zdrój miejsc sprzedaŜy i podawania
napojów alkoholowych,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 3 „przeciwnych” Rada podjęła uchwałę
nr XXVI/164, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ zmiany uchwały Nr XXXVII/292/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29
października 2009 r. w sprawie opłaty targowej,
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
XXVI/165/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXVI/166/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ zmiany uchwały nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29
września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe na
posiedzeniu Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o wykreślenie pkt. 1 § 1. Po
wnioskowanej poprawce komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Burmistrz poinformował, Ŝe jeśli chodzi o dzierŜawę budynku OSP, to będzie aneks
na czas nieokreślony.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek dotyczący poprawki.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, 1 „wstrzymującym” i 1 „przeciwnym”
Rada przyjęła poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „przeciwnym” Rada podjęła uchwałę
nr XXVI/167/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Wywiązała się krótka dyskusja nt. ilości mieszkańców chętnych do wykupu mieszkań,
a ilu nie wyraŜa zgody.
i/ wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości,
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
XXVI/168/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
j/ wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,
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
XXVI/169/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
W nawiązaniu do podjętej uchwały Burmistrz poinformował, Ŝe wcześniej w tym
miejscu nie było Amfiteatru. DuŜo do powiedzenia w tej sprawie będzie miał
konserwator zabytków. Dobrze by było wrócić do stanu poprzedniego.
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V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch poparła pomysł Burmistrza, bo
kiedyś były to płaszczyzny tarasowe. Podobnie jest w wielu uzdrowiskach, np.: w
Polanicy i Ciechocinku. Problem polega na przechowywaniu ławek.
Radny Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe w niektórych miejscowościach ławki
są chowane pod sceną.
k/ zmiany uchwały nr XXI/130/12 z dnia 22 marca 2012 roku, w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2012,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w poprzedniej uchwale umieszczono zapis,
Ŝe jest to prawo miejscowe, a powinno być, Ŝe wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) rada podjęła uchwałę nr
XXVI/170/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
l/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr
XXV/159/12 z dnia 26 lipca 2012 r. Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, złoŜonego
przez Pana Pawła Jurkiewicza ,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe na
posiedzeniu komisji 2 głosy były „za”, 4 „wstrzymujące”.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe przejrzała
orzecznictwo do ustawy o samorządzie gminnym, są to obowiązki gminy. Wiele gmin
w sytuacji, gdy nie ma pieniędzy zawiera umowy cywilno-prawne i mieszkańcy sami
wykonują przyłącza, ale nie jest to zgodne z prawem. Radna powołała się na
orzeczenia Sądu. Gmina nie moŜe dopuścić, aby właściciele sami wykonywali
przyłącza.
Burmistrz dodał, Ŝe kilka lat temu była kontrola z NIK i sprawdzano te sprawy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 7 głosach „za” i 7 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr XXVI/171/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe radny Zbigniew Wiernusz
składał
interpelację dotyczącą Gimnazjum, czy będzie odpowiedź.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe będzie w najbliŜszym czasie.
Radny Leszek Pazdyk zapytał na kiedy moŜna się umówić odnośnie przedłuŜenia
umowy dzierŜawy dla OSP.
Burmistrz poinformował, Ŝe dokumenty przegląda prawnik, będzie powiadomienie.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał, co z chodnikiem ul. Widok.
Burmistrz stwierdził, Ŝe nic nie wie, bo to jest droga wojewódzka. Będzie ponowiony
wniosek w tej sprawie.
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Radny Zbigniew Wiernusz poruszył sprawę usunięcia starych mebli na zapleczu ul.
Ogrodowej i Rynku.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe nie są to śmieci komunalne i Ŝaden operator nie chce tego
wywozić. Trzeba znaleźć winnych i zgłosić StraŜy Miejskiej. Przed jednym z
kontenerów będzie zamontowana kamera.
Radny Stanisław Skrobotun zapytał czy coś drgnęło w planie zagospodarowania wsi
Lutynia i Wojtówka.
Z-ca Burmistrza Łukasz Waluś przekazał, Ŝe jest problem z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska, która opiniuje negatywnie.
Radna Monika Miszczyńska zapytała czy zwiększyła się realizacja funduszu
sołeckiego. Jest duŜo nie wykorzystanych środków.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe duŜo rzeczy robiono w wakacje i poszły płatności.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe do sesji wrześniowej naleŜy się zapoznać ze
sprawozdaniem z wykonania budŜetu. Przewodniczący zapytał do kiedy naleŜy
składać wnioski do budŜetu.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe radni do 15, a Przewodniczący do 20
września.
Z-ca Burmistrza Łukasz Waluś poinformował, Ŝe odnośnie planów
zagospodarowania wsi Lutynia i Wojtówka złoŜono skargę do Sądu
Administracyjnego w związku z negatywną opinią powiatu.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch stwierdziła, Ŝe zdecydowano o
odrzuceniu podania Pana Jurkiewicza, ale sprawa planu zagospodarowania
przestrzennego zostaje. Jest zmniejszenie obszaru o 5 ha, jest zmniejszenie zakresu
zadania, czy będzie rozmowa o zmniejszeniu kwoty za wykonanie planów.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe pracami objęty jest cały obszar. Gmina płaci za 6 planów
ok. 220 tys. zł. Kiedyś plany były bardzo drogie, teraz jest konkurencja i są tańsze.
Jeśli będzie taka potrzeba, to będzie moŜna powrócić do planu. Nie będzie to długi
termin opracowania – ok. 1 roku.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe zaczyna pojawiać
się gestor zainteresowany odwiertami termalnymi, czy będzie trzeba długo czekać na
plany. Teren nie jest objęty planowaniem przestrzennym. Na terenach pod geotermię
nie ma stref ochronnych.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Pan Jurkiewicz otrzyma kserokopię uchwały
z uzasadnieniem. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się.
Burmistrz poinformował, Ŝe w celu poprawy estetyki ciągu komunikacyjnego między
Zdrojem, a Rynkiem w przyszłym roku Gmina odmaluje barierkę chociaŜ to droga
powiatowa. Wymiany wymaga teŜ nawierzchnia.
Ad. pkt. 4. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił
zamknięcie sesji.

Protokółowała:
Maria Staszyńska

9

10

