Protokół Nr XXXI/I/13
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2013 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 10.35. 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 15 radnych obecnych 14. Nieobecny radny Paweł Buła.
I/3. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadza się projekty uchwał, które wpłynęły
po przygotowaniu porządku obrad.
Przewodniczący Rady wprowadził projekty uchwał: jako 2”j” w sprawie określenia zasad
udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów, 2„k” w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój i Gminą Stronie Śląskie dotyczącą
świadczenia pomocy mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Lądku-Zdroju, 2”l” w spr. wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości
i wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i, 2”ł” w spr. szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2”m” w spr. wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) przyjęto porządek obrad w
brzmieniu:
I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu z
poprzedniej sesji)
II. Część II
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,
b/ zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2013,
c/uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
d/ nabycia nieruchomości w skład mienia komunalnego Gminy Lądek-Zdrój,
e/ zmiany uchwały nr XXXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 19 listopada
2009 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej ze zmianami,
f/ ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet i kosztów podróży dla radnych Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju,
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g/ określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i
spalarni zwierzęcych zwłok i ich części,
h/ zmiany uchwały nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 24 lutego 2011 r. w
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Wojtówka zmienionej uchwałą nr X/64/11 Rady Miejskiej w
Lądku Zdroju z dnia 26 maja 2011 r.,
i/ zmiany uchwały nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 24 lutego 2011 r. w
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy”, zmienionej uchwałą nr
X/65/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 maja 2011 r.
j/ określenia zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów,
k/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój i Gminą
Stronie Śląskie dotyczącą świadczenia pomocy mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lądku-Zdroju,
l/ wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy LądekZdrój,
ł/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
m/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości,
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
Lądku-Zdroju.
4. Plan pracy Centrum Kultury i Rekreacji na 2013 r.
5. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
I/4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że poprawkę literową wniosła radna Monika
Miszczyńska. Poprawka będzie naniesiona.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada zatwierdziła w/w
protokół.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował:
- W styczniu dwukrotnie miałem okazję spotkać się z Marszałkiem Jerzym Tutajem, który z
ramienia Samorządu Województwa zajmuje się komunalizacją uzdrowisk SzczawnoJedlina i Lądek-Długopole.
Pierwsze spotkanie miało miejsce w Szczawnie – spotkanie z Burmistrzami gminy na
terenie, których funkcjonują skomunalizowane uzdrowiska.
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Drugie spotkanie w UMiG, poprzedziło ono spotkanie Marszałka z Zarządem i Załogą
Uzdrowiska.
- Na ostatnim spotkaniu Gmin Ziemi Kłodzkiej podjęliśmy inicjatywę dotyczącą
utworzenia aglomeracji. Pozwoli to na łatwiejsze pozyskiwanie środków unijnych w
kolejnym okresie programowania (obszar zintegrowany Ziemi Kłodzkiej).
- 31 grudnia po raz ostatni uczestniczyłem w posiedzeniu Związku Gmin Śnieżnickich.
- W dniu dzisiejszym składamy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie
remontu kamienicy Rynek 8.
- W tym roku realizować będziemy kolejny etap rewitalizacji rynku. Wyłoniony jest
inspektor nadzoru, trwa przygotowanie postępowania ws. wyboru wykonawcy.
- RZGW złożyło wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na kontynuowanie remontu
murów oporowych na Białej Lądeckiej.
- PKP PLK podjęło działania związane z likwidacją części linii kolejowej Kłodzko Nowe –
Stronie Śląskie. Złożyliśmy protest.
- Likwidacja opieki wieczorowej, nocnej i świątecznej w Stroniu.
Radny Leszek Pazdyk poinformował, że po spotkaniu z Dyrektorem SP ZOZ Kłodzko
odwołano się od decyzji, wpłynęło do Prokuratury doniesienie o potwierdzeniu nieprawdy
przez Bystrzycę Kłodzką. Od I/13 funkcjonuje tylko zespół ratunkowy, bez lekarza.
Powinien być protest wspólnie z radnymi Stronia Śląskiego.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch stwierdziła, że trzeba jasno powiedzieć, że
to NFZ pozbawił nasze Gminy opieki medycznej. We wtorek Zarząd Powiatu podjął
uchwałę i wystąpił do Zarządu Województwa o ujęcie w programie aglomeracji.
Burmistrz przekazał, że po 15.02 będzie kolejne Walne Zgromadzenie i te tematy będą
poruszane.
Radny Mirosław Babiak zapytał, czy można liczyć na latanie dziur na ul. Słodowej w
murze oporowym.
Burmistrz odpowiedział, że nie jest to wielka inwestycja i mamy nadzieję, że będzie to
zrobione tak jak obiecywano. Jeśli nie będzie zrobione, to konsekwencje będą tragiczne.
Senator Kazimierz Drożdż poinformował, że pomoc nocna i świąteczna w 2012 r. była
realizowana w Stroniu. Na ten rok wygrało SCM Polanica poprzez sfałszowanie
dokumentacji. Skierowano list do rzecznika praw pacjenta do Warszawy, żądano
przywrócenia opieki jak w 2012 r. 28.01.br. była mocna sesja w Stroniu. Byli
przedstawiciele Kłodzka, ale nie było nikogo z Polanicy. Temat będzie mocno drążony.
Kolej do Stronia – w imieniu społeczności przedstawiałem temat na spotkaniu, na
posiedzeniu Zarządu Starostwa temat poruszano i wystosowano pismo odnośnie
aglomeracji.
Burmistrz poinformował m.in. o zrównoważeniu mocnej pozycji Wałbrzycha. W sprawie
kolei występował z Burmistrzem Stronia w kwestii remontu, a także do Marszałka
Województwa o zapewnienie środków na remont linii kolejowej. Nie ma jeszcze
odpowiedzi. Przychylność dla kolei w obecnym składzie Zarządu jest mniejsza niż
poprzednio co może wpłynąć na chęć przejęcia przez Urząd Wojewódzki.
Radny Tomasz Stuła zapytał czy ujęte są w planie szkody powodziowe od 2009 r. w
planach odbudowy po 97 r.
Burmistrz odpowiedział, że nie ma takiej wiedzy.
Radny Tomasz Stuła powiedział, że dostarczy dokumenty na przyszłą sesję.
Burmistrz wystąpił z propozycją, aby zaprosić na sesję Dyrektora RZGW i wtedy
przedstawić dokumentację. W ubiegłym roku Burmistrz był u Dyrektora RZGW i uzyskał
informację, że łatwiej pozyskać środki na duże zadanie niż na małe.
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Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,
Przewodniczący komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, ze komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada podjęła uchwałę nr
XXXI/208/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk wniósł autopoprawki do projektu.
Zmienić zakres tematu w marcu, a kwietnia na czerwiec przenieść absolutorium.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch wystąpiła z wnioskiem o uwzględnienie w
planie pracy komisji oceny kontroli realizacji kontrolo zarządczej w jednostkach
organizacyjnych Gminy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 3 głosach „za”, 5 „wstrzymujących” i 6 „przeciwnych” wniosek
nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXI/210/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę nr
XXXI/210/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ nabycia nieruchomości w skład mienia komunalnego Gminy Lądek—Zdrój,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXI/211/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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e/ zmiany uchwały nr XXXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 19
listopada 2009 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej ze
zmianami,
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z rezygnacją i utratą mandatu
wystąpiła konieczność powołania w skład w/w komisji dwóch osób.
Akces pracy w komisji zgłosił radny Zbigniew Wiernusz.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zatwierdzenie kandydatury radnego
Zbigniewa Wiernusza.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” (Zbigniew Wiernusz)
Rada zatwierdziła w/w kandydaturę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” (Zbigniew Wiernusz)
Rada podjęła uchwałę nr XXXI/212/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet i kosztów podróży dla radnych Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 2 „przeciwnych”, 1”wtrzymującym” Rada
podjęła uchwałę nr XXXI/213/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwierzęcych zwłok i ich części,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Stanisław Skrobotun stwierdził, że to dotyczy zwierząt domowych i zapytał, co ze
zwierzyną dziką, bo ustawa o ochronie przyrody mówi, że Burmistrz powinien
przygotować plan zarówno dla zwierząt martwych jak i żywych.
Burmistrz odpowiedział, że jest z tym problem. Gmina ma umowę z firmą, która martwe
zwierzęta zabiera. Jest problem z rannymi zwierzętami. Jest umowa z firmą, która zajmuje
się utylizacją.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXI/214/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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h/ zmiany uchwały nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 24 lutego 2011
r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Wojtówka zmienionej uchwałą nr X/64/11 Rady
Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 maja 2011 r.,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Mirosław Wojczuk poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXI/215/13 ,która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i/ zmiany uchwały nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 24 lutego 2011
r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy”, zmienionej uchwałą nr
X/65/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 maja 2011 r.,

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Mirosław Wojczuk poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXI/216/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
j/ określanie zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów,
Przewodniczący Rady poinformował, że do projektu uchwały wprowadza autopoprawkę w
brzmieniu: § 8 .Traci moc uchwała nr XXXVII/287/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z
dnia 29 października 2009 r., a § 8 będzie § 9.
Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXI/217/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
k/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój i Gminą
Stronie Śląskie dotyczącą świadczenia pomocy mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lądku-Zdroju,
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Społeczna zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały wraz z poprawkami:
1/ §1 po słowie porozumienia dopisać „ pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój i Gminą Stronie
Śląskie”,
2/ w § 3 jest „z dniem podpisania”, a ma być „z dniem podjęcia”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcia poprawki nr 1.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) przyjęto poprawkę nr 1.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcia poprawki nr 2.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) przyjęto poprawkę nr 2.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXI/218/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
l/ wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lądek- Zdrój,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że na wniosek
W-ce Przewodniczącej Rady Mirosławy Boduch komisja nie opiniowała przedłożonych
zmian.
Burmistrz wyjaśnił, że poprawki są zgodnie z sugestią Nadzoru prawnego i zwrócił się do
radnych, aby wzięli to pod rozwagę.
Przewodniczący Rady dodał, że od 1.01.br. nie funkcjonuje regulamin, bo poprzedni
stracił moc. Regulamin będzie potrzebny przy przeprowadzaniu przetargu przy wyłonieniu
firmy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada podjęła uchwałę nr
XXXI/219/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
ł/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania
odpadami komunalnymi,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

poinformował, że komisja

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada podjęła uchwałę nr
XXXI/220/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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m/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

poinformował, że komisja

Przewodniczący Rady poddał pod głosownie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXI/221/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy w Lądku-Zdroju.
Przewodniczący Rady przekazał uwagę Komisji Społecznej : przedłożony materiał
przygotowany ze szczególną niechlujnością, brak autora, komisja przekłada temat na luty
br.
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz powiedziała, że
należy zwrócić uwagę na formułowanie zdań w sprawozdaniu.
Ad. pkt. 4. Plan pracy Centrum Kultury i Rekreacji na 2013 rok.
Radny Stanisław Skrobotun zapytał dlaczego pominięto w planie „Koncert Sygnalistów”,
który ma się odbyć 14.06.br.
Dyrektor CKiR Sebastian Łukasiewicz przeprosił, to błąd i powiedział, że będzie ta
impreza, ona nie wypadła z kalendarza imprez.
Radny Leszek Pazdyk zaprosił na 11.05.br. na Wrzosówkę na Powiatowy Dzień Strażaka.
Radny zwrócił się z prośbą o pomoc.
Ad. pkt. 5. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o upoważnienie do wystąpienia w sprawie
kolei, opieki medycznej w porze wieczorowo-nocnej i świątecznej oraz wystosowania
zaproszenia Dyrektora RZGW na sesję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie w/w.
W wyniku głosowania radni 3 x 14 głosami „za” (jednogłośnie) upoważnili
Przewodniczącego Rady do podjęcia działań w /w sprawach.
Radny Mirosław Babiak wystąpił z wnioskiem, aby złożono życzenia Komendantowi
Policji w Lądku-Zdroju w związku z przejściem na emeryturę.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie wniosek radnego Mirosława Babiaka.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) rada przyjęła wniosek.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch zwróciła się z prośbą o wsparcie chorego
dziecka z naszej Gminy, które ma porażenie mózgowe. Środki potrzebne są na kosztowną
rehabilitację i leczenie oraz kolejną operację.
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W-ce Przewodniczący Rady Dariusz Styczyrz zwrócił się z pytaniem jaki jest wynik
przeprowadzonej ankiety i jaka będzie forma płatności za przedszkole.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, że większość rodziców jest za płatnością
gotówką.
Dyrektor CKiR Sebastian Łukasiewicz poinformował, że obchody „Dnia Patrona” odbędą
się w weekend majowy.
Przewodniczący Rady poinformował, że wzięto pod uwagę również możliwości finansowe
oraz to, że obchody św. Jerzego będą kulminacją imprez majowych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zorganizowanie obchodów „Dnia Patrona
św. Jerzego” 04.05.br.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 1 „wstrzymującym” Rada
zatwierdziła w/w termin obchodów „Dnia Patrona”.
Burmistrz dodał, że rozmowy rozpoczęto od księdza, bo święto ma również wymiar
liturgiczny. Ks. Dziekan pozytywnie się odniósł do tej propozycji.
Radna Marzenna Konopska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Społecznej
rozmawiano o organizacji ferii i dowozu dla dzieci w Trzebieszowicach. Ferie są
zorganizowane na miejscu.
Ad. pkt. 6. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie
sesji.
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