Protokół Nr XVII/07
z sesji Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 29 listopada 2007 roku

Otwarcie obrad

– godz. 1515

Zamknięcie obrad

– godz. 1845

Ad. 1
Obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Radkowie otworzył Przewodniczący RM witając radnych, sołtysów i
przybyłych gości.
Ad. 2
Na podstawie listy obecności Przewodniczący RM stwierdził, że obrady są prawomocne – w sesji
uczestniczyło 14 radnych (lista obecności radnych oraz lista obecności sołtysów i gości zaproszonych
stanowią załączniki do protokołu).
Ad. 3
Na sekretarza obrad Przewodniczący RM powołał radną Stefanię Radomińską.
Ad. 4
Przewodniczący RM - zaproponował aby protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007
roku przyjąć bez odczytywania, gdyż radni mogli zapoznać się wcześniej w Biurze Rady Miejskiej.
Nie wniesiono uwag do protokołu Nr XVI/07 z dnia 30 października 2007 roku sesji RM i przystąpiono
do głosowania nad jego przyjęciem:
Głosowało 14 radnych: za – 14 przeciw – 0 wstrzymał się – 0.
Ad. 5
Przewodniczący RM – zapytał czy są uwagi i propozycje do dostarczonego radnym porządku obrad
(proponowany porządek obrad stanowi załącznik do protokołu).
Burmistrz – wniósł o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad przed złożeniem sprawozdania
międzysesyjnego:
 udostępnienia wręczenia nagrody - upominku ufundowanego przez Pana Ostoję - Soleckiego
dla biblioteki ze wskazaniem biblioteki w Ściawce Średniej
 przekazania dwóch aparatów powietrznych ufundowanych przez Prezesa ZETKAMY i Urząd
Miasta i Gminy Komendantowi OSP w Ścinawce Średniej
 DRUKU NR 6 w sprawie upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu
odpłatne nabycie nieruchomości.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem proponowanego porządku obrad z uwzględnieniem
propozycji zgłoszonej przez Burmistrza:

Głosowało 14 radnych: za – 14

przeciw – 0

wstrzymało się – 0.

Ad.6
Burmistrz przedstawił Pana Jerzego Ostoję – Soleckiego, który na ręce Dyrektora Biblioteki Publicznej
w Radkowie przekazał książkę pod tytułem „Ten jest z ojczyzny mojej” w opracowaniu Władysława
Bartoszewskiego i Zofii Lewinównej z dedykacją Krystyny i Jerzego Soleckich dla upamiętnienia
odsłonięcia obelisku upamiętniającego gehennę żydów w Ścinawce Średniej oraz złożył życzenia
świąteczne wszystkim zebranym.
H. Karpiel – dyrektor Biblioteki Publicznej w Radkowie podziękowała za cenny upominek.
Przewodniczący RM poprosił Burmistrza o przekazanie Komendantowi OSP aparatów powietrznych.
Burmistrz – podziękował w imieniu wszystkich czytelników za przekazany upominek.
Burmistrz wręczył aparaty powietrzne Komendantowi OSP w Ścinawce Średniej ufundowane przez
ZETKAME i Gminę.
Przewodniczący RM poprosił Burmistrza o złożenie sprawozdania międzysesyjnego.
Burmistrz – przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, poinformował, że w nowo
wybudowanym obiekcie Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo – Gaśniczych w Radkowie
będą prowadzone działania dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz będą miały swoja siedzibę
Straż Pożarna, Posterunek Straży Miejskiej i Punkt Ratownictwa Medycznego. Burmistrz poinformował,
że został ponowiony wniosek do Starostwa Powiatowego aby w Centrum stacjonowała karetka
pogotowia, wniosek został przyjęty i zostaliśmy wpisani do programu takich działań.
Burmistrz złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie między sesyjnym za okres od 30 października
2007 roku do 28 listopada 2007 roku (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
O godz.1550 liczba radnych zwiększyła się do15 w obradach uczestniczyła radna Barbara Kopalko.
Ad.7
T. Pawłowski – dyrektor GCKSiT – złożył sprawozdanie z całej działalności Gminnego Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
O godz. 1638 Przewodniczący ogłosił przerwę.
Obrady wznowiono o godz.1654.
Ad. 8
Druk NR 1 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Skarbnik Gminy –naniosła autopoprawkę i uzasadniła przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący RM – poprosił o przedstawienie opinii Komisji RM w sprawie przedmiotowego projektu
uchwały.
S. Hajłasz – Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

B. Siemczonek – Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
A. Kukurba – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
B. Kuczyński – Komisja Spraw Gospodarczych i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
M. Gancarski – Komisja Budżetu, Planowania i Mienia Komunalnego pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały z naniesioną
autopoprawką:
Głosowało 15 radnych: za – 15 przeciw – 0 wstrzymało się – 0.
DRUK NR 2 - zmieniający uchwałę nr XXXIII/288/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia
2004 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków na lata
2005-2015
Przewodniczący RM – poprosił Burmistrza o uzasadnienie przedmiotowego projektu uchwały.
Burmistrz – uzasadnił przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący RM – poprosił o przedstawienie opinii Komisji RM w sprawie przedmiotowego projektu
uchwały:
S. Hajłasz – Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
B. Siemczonek – Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
A. Kukurba – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
B. Kuczynski – Komisja Spraw Gospodarczych i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
M Gancarski – Komisja Budżetu, Planowania i Mienia Komunalnego pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały:
Głosowało 15 radnych: za – 15 przeciw – 0 wstrzymało się – 0 .
DRUK NR 3 - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Przewodniczący RM – poprosił Burmistrza o uzasadnienie przedmiotowego projektu uchwały.
Burmistrz – uzasadnił przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący RM – poprosił o przedstawienie opinii Komisji RM w sprawie przedmiotowego projektu
uchwały:
S. Hajłasz – Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
B. Siemczonek – Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

A. Kukurba – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
B. Kuczyński – Komisja Spraw Gospodarczych i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
M. Gancarski – Komisja Budżetu, Planowania i Mienia Komunalnego nie wypracowała stanowiska w
przedmiotowym projekcie uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały:
Głosowało 15 radnych: za – 12
przeciw – 1
wstrzymało się – 2.
DRUK NR 4 – zmieniający uchwałę Nr XV/108/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada
2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Przewodniczący RM – poprosił Burmistrza o uzasadnienie przedmiotowego projektu uchwały.
Burmistrz – uzasadnił przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący RM – poprosił o przedstawienie opinii Komisji RM w sprawie przedmiotowego projektu
uchwały:
S. Hajłasz – Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
B. Siemczonek – Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
A. Kukurba – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
B. Kuczynski – Komisja Spraw Gospodarczych i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
M. Gancarski – Komisja Budżetu, Planowania i Mienia Komunalnego pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały:
Głosowało 15 radnych: za – 13 przeciw – 0 wstrzymało się – 2.
DRUK NR 5 – w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie
programu restrukturyzacji pn.: „Planowane zmiany w strukturze ochrony zdrowia w powiecie
kłodzkim”
Przewodniczący RM – poprosił Burmistrza o uzasadnienie przedmiotowego projektu uchwały.
Burmistrz – poprosił radną B. Siemczonek Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i
Porządku Publicznego o uzasadnienie projektu uchwały.
B. Siemczonek - przedstawiła stanowisko Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego – Komisja proponuje
negatywnie zaopiniować projekt Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie planowanych zmian w strukturze
ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim. Radna odniosła się do kwestii w sprawie opiniowania uchwał dla
Rady Powiatu Kłodzkiego, uczestnicząc w sesji Rady Powiatu dowiedziała się, że opinie i uzasadnienia
w sprawie restrukturyzacji w Powiecie Kłodzkim poszczególnych gmin nie zostały przekazane radnym
powiatowym. Rada Powiatu utajniła opinie wszystkich gmin w powiecie kłodzkim.

Przewodniczący RM – poprosił o przedstawienie opinii Komisji RM w sprawie przedmiotowego projektu
uchwały:
S. Hajłasz – Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
A. Kukurba – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nie zajęła stanowiska w przedmiotowym
projekcie uchwały.
B. Kuczyński – Komisja Spraw Gospodarczych i Rolnictwa negatywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
M. Gancarski – Komisja Budżetu, Planowania i Mienia Komunalnego negatywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad negatywnym przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały:
Głosowało 15 radnych: za – 15
przeciw – 0 wstrzymało się – 0.
DRUK NR 6 w sprawie upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu odpłatne
nabycie nieruchomości
Przewodniczący RM – poprosił Burmistrza o uzasadnienie przedmiotowego projektu uchwały.
Burmistrz – uzasadnił przedmiotowy projekt uchwały, prosząc radnych o podjęcie uchwały która ma
działanie strategiczne, gdyż jest wielki problem z wodą w Karłowie. Jest okazja do rozwiązania tego
problemu, dlatego Burmistrz prosi tą uchwałą o upoważnienie do prac związanych z przejęciem ujęcia i
terenów niezbędnych do funkcjonowania ujęcia. Burmistrz w późniejszym terminie przedstawi
koncepcje i koszty przedsięwzięcia.
A. Kukurba – zapytał jak technicznie wygląda sprawa studni i czy kupujący decyduje o wodzie.
Burmistrz – wyjaśnił, że na korzystanie z wody potrzebne jest pozwolenie wodno – prawne, co jest
poprzedzone rozprawą wodno – prawną, jeżeli osoba fizyczna lub prawna posiada taki dokument może
funkcjonować w ramach potrzeb własnych. Jedynym podmiotem upoważnionym do dystrybucji wody w
naszej gminie jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji działający przy GZUP w Radkowie.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały:
Głosowało 15 radnych: za – 15 przeciw – 0 wstrzymało się – 0.

Ad. 9 Wnioski i zapytania radnych oraz mieszkańców miasta i gminy.
J. Pabian – zapytał, co dzieje się z wnioskiem z poprzedniej sesji w sprawie mieszkań socjalnych w
Radkowie przy ulicy Rynek 17.
Burmistrz- wyjaśnił, że zgodnie z informacją Dyrektora GZUP w Radkowie przy ulicy Rynek 17 nie ma i
nigdy nie było mieszkań socjalnych. Lokale te funkcjonują na podstawie umowy najmu i najemcy mają
prawo do złożenia wniosków o wykup lokalu, takie wnioski zostały złożone i trwają dalsze procedury.
A. Kukurba - zapytał kiedy lokatorzy będą mogli nabywać te mieszkania.
Burmistrz - wyjaśnił, że procedura po złożeniu wniosku jest długa wymagająca wielu czynności
związanych z przygotowaniem inwentaryzacji budynku, stwierdzenie przydatności powierzchni lokalu,

następnie wycena wykonana przez rzeczoznawcę, kolejną procedurą jest wydanie zarządzenia o
informacji publicznej oraz przygotowanie aktu notarialnego. Od złożenia wniosku przez
zainteresowanego rozpoczynają się wszystkie wymagane prawem czynności proceduralne.
A. Kukurba - zapytał co dzieje się z wnioskami o wykup mieszkań złożonymi przez mieszkańców ulicy
Rynek 17 około dwóch lat temu i kiedy mieszkańcy będą zaproszeni na rozmowy.
Burmistrz – odpowiedział, że wnioski zostały złożone w okresie zawieszenia sprzedaży lokali, w tym
okresie trwały procedury na pozyskanie środków w programie rewitalizacji. Sprzedaż lokali została
ponownie wznowiona od września br. i rozpoczęła się dalsza procedura. Do wniosków o sprzedaż lokali
złożonych przed dwoma laty na dzień dzisiejszy nie ma odniesienia.
J. Gorczycki:
1. zapytał o sprawę oświetlenia ulicznego, na jakim etapie są prowadzone rozmowy z panem
zajmującym się energetyką w Gminie Radków
2. zapytał o sprawę poruszaną na poprzedniej sesji dotyczącą zdemontowania barierek przez
pracownika gminy, kto je zdemontował i na czyje polecenie
3. zapytał o remont drogi do Pani Soszyńskiej. Jako do radnego zwracają się mieszkańcy, więc
radny uważa, że do Burmistrz należą obowiązki, ewentualnie uchwalone pieniądze przez Radę
i wykonanie prac związanych z drogami które znajdują się koło Pani Soszyńskiej.
Burmistrz – zaproponował, że w pierwszej kolejności odpowie na wnioski i zapytania zgłoszone przez
radnych na sesji w dniu 30 października 2007 roku:
1. odnośnie oświetlenia - Burmistrz poinformował, że umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo
Usługowym „ ELTRO” została wypowiedziana z dniem 23 listopada 2007 roku gdyż nie
wywiązywała się z ustaleń umowy, ponownie zostanie ogłoszony przetarg na prowadzenie
bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego w Gminie Radków
2. wniosek radnego S. Hajłasza - został zrealizowany, Dyrektor GCKSiT złożył sprawozdanie z
całej działalności zakładu
3. odnośnie usunięcia barierek - z wyjaśnień pracownika urzędu ustalono, że barierki przy tej
drodze nie są wymagane gdyż droga jest szeroka o małym natężeniu ruchu. Barierki zostały
zdemontowane w porozumieniu z sołtysem wsi i zostały wbudowane w drogę jako łapacze
wody w Tłumaczowie i Ścinawce Średniej
4. w sprawie drogi do Pani Soszyńskiej- Burmistrz zapewnił, że droga będzie wykonana jak tylko
znajdą się środki finansowe. Burmistrz wie, że w gminie jest wiele kilometrów dróg do remontu,
które naprawiane są różnymi sposobami lecz środki są nie wystarczające. Burmistrz prosi o
wskazanie środków finansowych na remonty dróg
5. odnośnie wniosku wytyczenia dróg transportu rolnego przez mapy satelitarne - Burmistrz
wyjaśnił, że mapy satelitarne są mapami orientacyjnymi, mieszkańcy nie powinni zwracać
uwagi na mapy. Podstawą do jakichkolwiek roszczeń i uznania do wytyczenia granic są
ustalone punkty przez geodetę, punkty takie decydują gdzie przebiega granica nieruchomości
6. sprawę rozwiązania umowy dzierżawy zbadano i stwierdzono, że grunty nie były prawidłowo
gospodarowane z warunkami zawartymi w umowie, praktycznie grunty były odłogowane.
Pismo informujące o rozwiązaniu umowy dzierżawy wysłano dzierżawcy. Burmistrz odczytał
pismo wysłane do dzierżawcy oraz poinformował ,że zostanie ogłoszony przetarg na
dzierżawę działek
7. Burmistrz odpowiedział na pytanie zadane na komisji, dlaczego gmina nie interweniowała w
sprawie zwrotu kosztów za dojazdy dzieci do szkoły z powodu remontu mostu w Ścinawce

Dolnej. Burmistrz wyjaśnił, że 7 października 2006roku wysłano pismo z notą księgową o
zwrot kosztów do Dyrektora Zarządu Dróg, który zażyczył sobie zacytowania podstawy
prawnej na podstawie której gmina żąda zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkół, gdyż
dołączone zestawienie faktur nie są dowodem w sprawie Sprawa jest w toku.
Ad. 10 Interpelacje radnych.
Przewodniczący poinformował, że w dniu 16 listopada 2007 roku do Biura Rady wpłynęła interpelacja
radnego J. Pabiana dotyczącą sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej nr 825/2 położonej w
Ścinawce Dolnej. Interpelacje radnego Przewodniczący przedłożył Burmistrzowi Miasta i Gminy celem
wyjaśnienia sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 825/2 położonej w Ścinawce Dolnej.
Przewodniczący odczytał interpelacje radnego i wyjaśnienie Burmistrza.
Ad. 11 Sprawy różne.
Przewodniczący RM:
 odczytał sprostowanie dotyczące stwierdzonego błędu formalnego Pani Małgorzaty
Ciechanowicz przekazanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie
(informacja stanowi załącznik do protokołu)
 odczytał informację z analizy oświadczeń majątkowych przekazanych przez Naczelnika
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej (informacja stanowi załącznik do protokołu)
 odczytał informację z analizy oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Miejskiej
przekazanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowe Rudzie (informacja stanowi
załącznik do protokołu)
 odczytał pismo Zarządu Spółki ZWiK Nowa Ruda, które wpłynęło do Biura Rady w dniu 31
października 2007 roku dotyczące kontynuowania opodatkowania spółki podatkiem od budowli
wodno-kanalizacyjnych w wysokości 0,02% w 2008 roku oraz analizę finansową przedłożoną
przez Skarbnika Gminy Radków.
A. Kukurba:
- poinformował o spotkaniu Prezesów Klubów Sportowych z Burmistrzem, które odbyło się na wniosek
radnego S. Hajłasza Przewodniczącego Klubu Radnych „ODNOWA”. Na spotkaniu ustalono, że Kluby
Sportowe będą działać i będą finansowane przez GCKSiT w Radkowie oraz wszystkie Kluby będą
nosiły nazwę „Zjednoczeni” a wiodącym Klubem będzie Ścinawka Średnia
- radny poruszył sprawę odśnieżania drogi powiatowej Radków - Tłumaczów przez Gajów. Radny
uważa, że budowa tej drogi pochłonęła duże nakłady finansowe, aby przez okres zimowy była
nieprzejezdna. Radny zwrócił się do radnych powiatowych uczestniczących w obradach sesji aby w/w
problem poruszyli w Starostwie
- do radnego zwrócił się wykonawca nowo oddanego obiektu Pan E. Janusz o pomoc i głos w sprawie
zwrotu środków finansowych na kwotę 760 tys. zł.za adaptację budynku na potrzeby straży pożarnej.
Burmistrz – podziękował radnemu za przedstawienie problemu związanego ze sportem. Burmistrz
wyjaśnił, że nikt nie ma na myśli likwidacji Klubów Sportowych, chodzi o propagowanie idei sportu,
gmina nie jest w stanie utrzymać wszystkich Klubów na wysokim poziomie. Najlepsze warunki
techniczne do utworzenia jednej silnej drużyny na terenie Gminy Radków jest Ścinawka Średnia.
Odnośnie drogi powiatowej do Tłumaczowa - Burmistrz wyjaśnił, iż właściciel drogi odmawia
odśnieżania, tłumacząc odmowę odśnieżania zbyt gwałtownym podjazdem, zakrętami.
Burmistrz wyjaśnił, że Panu Januszowi nie zalegamy z płatnościami o których wspomniał radny
Kukurba, jesteśmy na etapie wzajemnych rozliczeń. Poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie na dzień
dzisiejszy stanu rozliczenia z wykonawca.
A. Kukurba – przyznał się, że wymyślił tą kwotę.

Skarbnik gminy – poinformowała, że zadanie zostało rozliczone dwoma fakturami według wartości
wykonanych. Na dzień dzisiejszy pozostało do zapłaty 200 tys. zł.
Burmistrz – uzupełnił informacje Skarbnika Gminy. Burmistrz wyjaśnił, że decyzją uprawniajacą do
wyasygnowania środków jest decyzja inspektora nadzoru podczas odbioru inwestycji.
Przewodniczący powrócił do tematu dotyczącego opodatkowania spółki podatkiem od budowli wodno
-kanalizacyjnych w wysokości 0,02% w 2008r.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie , czy udzielić ulgi w spłacie podatku do nieruchomości dla
ZWiK Nowa Ruda.
Głosowało 15 radnych: za - 0
przeciw - 13
wstrzymało się - 2 – wniosek został
odrzucony.
J. Gorczycki - powrócił do tematu drogi powiatowej Radków – Tłumaczów przez Gajów, radny uważa,
że na tej drodze można wjechać pod górę. Apeluje do Radnych Powiatowych, aby zwrócili uwagę na tę
drogę gdyż jest najkrótszym odcinkiem z Tłumaczowa do Gminy Radków.
J. Pabian – prosił, aby w najbliższym czasie wszystkim radnym przesłać informację na piśmie
dotyczącą zasad zbywania i nabywania nieruchomości na terenie gminy Radków. Radni podejmują
uchwały negatywne lub pozytywne sprzedaży nabycia lub zbycia nieruchomości i radny nie wie kiedy
ma taki obowiązek a kiedy nie. Kiedy daną nieruchomość można sprzedać w drodze bezprzetargowej a
kiedy w przetargu nieograniczonym.
Burmistrz - odpowiedział, że uchwała Rady i ustawa o obrocie gruntami, nieruchomościami zostaną
przekazane radnym od 1989 roku z naniesionymi poprawkami. Burmistrz nadmienił, że ważnym
dokumentem przy gospodarowaniu nieruchomościami jest plan zagospodarowania przestrzennego,
który jest bardzo obszernym dokumentem i proponuje radnym zapoznać się szczegółowo. Burmistrz
odniósł się do zadanego pytania na komisjach, dlaczego w gminie przyjęto zasadę na poprawienie
warunków gospodarowania dla nieruchomości, określony jest na poziomie trzech arów, dlatego, że plan
miejscowy w Gminie Radków na działkę budowlaną wynosi cztery ary. Burmistrz wyjaśnił, że plan
miejscowy, uchwały i ustawy działają razem to kierowane jest planem miejscowym.
Pabian – radny z tego co wie, chyba, że został źle poinformowany to w Ścinawce Górnej ma być
sprzedana w drodze bezprzetargowej działka o powierzchni 5 arów.
Burmistrz – poprosił Przewodniczącego RM, aby Rada zapoznała się z pewnymi aktami prawnymi co
ułatwi dyskusję.
Cz. Jarzyńska - zaproponowała aby sesje odbywały się w nowo oddanym obiekcie i prosi
przedyskutowanie tej propozycji.

o

J. Gorczycki – zaproponował, aby obrady sesji odbywały się w Ścinawce Górnej.
Cz. Jarzyńska – nie chce polemizować z radnym, uważa, że często przewożony sprzęt ulegnie
zniszczeniu.
Z. Szkretka – pogratulował i podziękował Burmistrzowi i wszystkim obecnym za piękną salę.
Poinformował o zmianach w Radzie Powiatu i Zarządzie Starostwa oraz o Klubach Radnych i

rozwiązaniu niektórych klubów. Poruszył również sprawy Międzygminnego Związku Celowego oraz
sprawy Rady Społecznej ZOZ. Poinformował o dyskusji nad budżetem Rady Powiatu Kłodzkiego.
Radny Powiatowy złożył wszystkim życzenia świąteczne.
S. Hajłasz - powrócił do propozycji odbywania sesji na sali w budynku Centrum i prosił o
przegłosowanie sprawy chociażby z tego względu aby można było przeprowadzić remont sali w
GCKSiT.
Poddano propozycje radnej Cz. Jarzyńskiej pod głosowanie:
Głosowało 15 radnych:
za - 13
przeciw – 0
wstrzymało się – 2- wniosek został przyjęty.
Ad. 12 Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RM zamknął XVII sesję Rady Miejskiej w Radkowie.

Protokołowała: Lucyna Połowczuk

