Protokół Nr XXXV/09
z sesji Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 26 lutego 2009 roku
Otwarcie obrad
– godz. 1512
Zamknięcie obrad – godz. 1848
Ad. 1
Obrady otworzył Przewodniczący RM witając radnych i przybyłych gości.
Ad. 2
Na podstawie listy obecności Przewodniczący RM stwierdził, że obrady są
prawomocne – w sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności radnych, oraz lista
obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załączniki do protokołu).
Ad. 3
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radną Stefanię Radomińską.
Ad. 4
Przewodniczący RM – zapytał czy radni mają uwagi do protokołu z sesji Rady
Miejskiej w Radkowie z dnia 20 stycznia 2009 roku.
Nie wniesiono uwag do protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 stycznia 2009 roku
i przystąpiono do głosowania nad jego przyjęciem:
głosowało 15 radnych: za – 14 przeciw – 0 wstrzymało się – 1.
Ad. 5
Przewodniczący RM – zapytał czy radni mają uwagi do protokołu z sesji
nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 12 lutego 2009 roku.
Nie wniesiono uwag do protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 12
lutego 2009 roku i przystąpiono do głosowania nad jego przyjęciem:
głosowało 15 radnych: za – 15 przeciw – 0 wstrzymało się –0.
Ad. 6
Przewodniczący RM – zapytał czy są uwagi i propozycje dotyczące dostarczonego
radnym porządku obrad (proponowany porządek obrad stanowi załącznik do
protokołu).
Burmistrz wniósł o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad:
Druk Nr 4 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Druk Nr 5 w sprawie przystąpienia Gminy Radków do realizacji regionalnego
programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem proponowanego porządku obrad z
uwzględnieniem propozycji zgłoszonej przez Burmistrza:
Głosowało15 radnych: za – 15 przeciw - 0 wstrzymało się – 0.
Ad. 7
Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za rok 2008
Andrzej Czerniatowicz – Komendant Komisariatu Policji w Nowej Rudzie – złożył
informacje z oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy
Radków w zakresie dotyczącym policji – informacja stanowi załącznik do protokołu.
Mieczysław Lasota- Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku – w
imieniu Komendanta Powiatowego przeprosił za jego nieobecność spowodowaną
obowiązkami służbowymi w Komendzie Wojewódzkiej. Z-ca Komendanta
poinformował, że Komendant jest otwarty na współpracę z samorządami,
podziękował samorządowi za pomoc wniesioną do policji oraz za pomoc
deklarowaną.
Przemysław Lis – Kierownik Placówki Straży Granicznej w Kudowie Zdroju – złożył
informację oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
Radków w zakresie należącym do zadań Straży Granicznej – informacja stanowi
załącznik do protokołu. Kierownik Straży Granicznej prosi o dofinansowanie zakupu
paliwa na wspólne patrole.
Rafał Chorzewski - Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Nowej Rudzie –
złożył informacje oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Radków
w zakresie działań należących do Państwowej Straży Pożarnej – informacja stanowi
załącznik do protokołu.
Bogusław Proszek – Komendant Gminnym OSP – złożył raport z działalności OSP
działających na terenie gminy Radków – raport stanowi załącznik do protokołu.
A. Kukurba – zapytał skąd pochodzą środki na zakup sprzętu dla Straży Pożarnych.
B. Proszek – jest zdziwiony, że radny nie wie skąd pochodzą środki na utrzymanie
Straży. Wyjaśnił, że Rada uchwala wysokość środków z budżetu gminy. Dwie
jednostki, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego otrzymują
dodatkowo dotacje celowe, która w roku 2008 wyniosły około 18 tys. na jedną
jednostkę na zakup sprzętu.
A. Kukurba – radny nie rozumie skąd to zdziwienie, specjalnie zapytał o pochodzenie
środków. Radny wie, że gmina przekazuje ogromne środki na Straże Pożarne, ale
radny nie usłyszał słowa dziękuje.
B. Proszek –wyjaśnił, że od każdej jednostki stosowne podziękowanie Burmistrz
otrzymał na organizowanych zebraniach.

Burmistrz – potwierdził słowa Komendanta oraz poinformował, że został przyjęty na
Honorowego Członka OSP.
L. Dorszewski – Komendant Straży Miejskiej w Radkowie – złożył sprawozdanie o
stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Radków w zakresie zadań
należących do Straży Miejskiej - sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
A. Kukurba –zapytał, czy jest tajemnicą, która Straż otrzyma samochód.
L. Dorszewski – na to pytanie nie może odpowiedzieć, która Straż otrzyma
samochód. Na pewno jedna z jednostek OSP z terenu gminy Radków.
A. Kukurba – zapytał, dlaczego jest to tajemnicą czy będzie przydzielony po
znajomości.
L. Dorszewski – wyjaśnił, że nie będzie to po znajomości, która jednostka dostanie
będzie wynikało z dyspozycyjności jednostki i posiadanych środków oraz w
zależności od stanu posiadanego samochodu w jednostce.
Burmistrz – uzupełnił wypowiedz Komendanta Straży Miejskiej, informując, że
Komendant nie ma wiedzy, której jednostce zostanie przydzielony samochód.
Beneficjentem otrzymanych środków będzie gmina, program jest realizowany w
grupie w kilku gminach na szczeblu powiatu ze stroną czeską, pod uwagę brane są
trzy jednostki: Radków, Ścinawka Średnia i Ścinawka Dolna. Jeżeli będzie samochód
to na zarządzie z przedstawicielami sześciu stowarzyszeń działających na terenie
gminy zostaną przeprowadzone rozmowy problematycznie, komu przydzielić
samochód, która jednostka w danym momencie będzie mogła najsprawniej
funkcjonować na rzecz bezpieczeństwa. Burmistrz podziękował Przewodniczącemu
RM za zorganizowanie spotkania na temat bezpieczeństwa publicznego w gminie.
Burmistrz uważa, że dobrym pomysłem było zbudowanie systemu, jakim jest
scentralizowanie bezpieczeństwa w gminie Radków. Powstał obiekt, w którym jest
Komendant, który coraz szerzej swoją kontrolą obejmuje nowe obszary, jest to punkt,
w którym jest bezpieczeństwo publiczne gminy, skoncentrowane są Straże Pożarne i
sygnał ze wszystkich jednostek zewnętrznych Straży Pożarnych oraz sygnał
medyczny. W obiekcie przygotowane jest pomieszczenie dla pogotowia
ratunkowego, które kiedyś zaistnieje jak również system monitorowania i podglądu
systemu wczesnego ostrzegania. Burmistrz nie jest przeciwnikiem współpracy z
innymi służbami, jeżeli jest potrzeba wsparcia Policji przez Straż Miejską i inne
jednostki mogą liczyć na takie wsparcie. Jednak Burmistrz nie jest zwolennikiem
wspólnych patroli Straży Miejskiej z Policją przeszkadza to w realizacji zadań oraz
zmniejsza efekt pracy Straży. Burmistrz zachęcił do współpracy oraz podziękował
służbą mundurowym za przybycie.
Z. Szkretka – Radny Powiatowy uczestniczy w Komisji Bezpieczeństwa w powiecie.
Poinformował o ustawach, które zostały omówione na Komisji Bezpieczeństwa Rady
Powiatu Kłodzkiego jak również na Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Kłodzkim.
Radny pogratulował Burmistrzowi i radnym Centrum, które powstało na terenie gminy
oraz za bezpieczeństwo, które wysoko postrzegane jest na terenie gminy Radków.

A. Kukurba – dostrzegł zmiany w działaniach Policji jest dużo lepiej, od kiedy jest
nowy Komendant. Radny prosi Komendanta Policji z Radkowa aby latem były
organizowane takie same patrole.
Przewodniczący RM podziękował zaproszonym gościom za złożenie sprawozdań i o
godz. 1632 ogłosił 15 minutową przerwę.
Ad. 8
Burmistrz –złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie międzysesyjnym
(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
Burmistrz odczytał informację z analizy wpływających wniosków o wykup mieszkań
znajdujących się w strefie A - ścisłej ochrony konserwatorskiej, która na wniosek
Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego ma być analizowana
raz w roku za rok poprzedni.
Burmistrz poinformował, ze w dniu 22 lutego 2009r. na polanie u podnóża Szczelińca
Wielkiego odbył się bieg narciarski im. Franciszka Pabla o Puchar Gór Stołowych, w
którym uczestniczyło 193 osoby.
A. Kukurba – odniósł się do przedstawionego sprawozdania Burmistrza odnośnie
pożaru, który miał miejsce w Radkowie, radny nie słyszał złych opinii od lokatorów na
temat małego zaangażowania gminy w pomocy poszkodowanym.
Ad. 9
Burmistrz – złożył sprawozdanie MGKRPA z działalności i wydatkowania środków
finansowych z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za rok 2008 (sprawozdanie
stanowi załącznik do protokołu).
O godz. 1744 Przewodniczący RM ogłosił przerwę.
Obrady wznowiono o godz.1754 .
Ad. 10
DRUK NR 1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2009
rok
Skarbnik Gminy – 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:
Głosowało 15 radnych: za – 15 przeciw – 0 wstrzymało się – 0.
DRUK NR 2 zmieniający uchwałę Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia
31 stycznia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Radków na lata 2007- 2011
Burmistrz – wyjaśnił, że na Komisjach problem był szeroko omawiany dotyczący
względu ludzkiego. Rodzina, która otrzymała lokal socjalny zmieniła lokal o pełnych
parametrach na własny koszt, dlatego należy dokonać zmiany żeby zapewnić
rodzinie możliwość inwestowania oraz jej rozwoju.
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:
Głosowało 15 radnych: za – 15 przeciw – 0 wstrzymało się – 0.
DRUK NR 3 zmieniający uchwałę Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28
listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący RM – poprosił o przedstawienie opinii Komisji RM w sprawie
przedmiotowego projektu uchwały:
S. Hajłasz – Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały
B. Siemczonek – Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
A. Kukurba – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki głosowało 7 radnych: za –
3, przeciw – 0, wstrzymało się - 4 - negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały

B. Kuczyński – Komisja Spraw Gospodarczych i Rolnictwa nie wypracowała
stanowiska w przedmiotowy projekcie uchwały
M. Gancarski – Komisja Budżetu, Planowania i Mienia Komunalnego głosowało
przeciw – 2, wstrzymało się – 3 – negatywnie zaopiniowano przedmiotowy projekt
uchwały.
J. Gorczycki – poprosił o uczciwe podejście do uchwały w związku z kandydowaniem
A. Kukurby do Komisji Rewizyjnej. Klub Radnych FORUM powinien przyjąć
wytypowanego członka do Komisji.
A. Kukurba – nie zostało odczytane pismo z Ministerstwa, w którym było napisane o
porozumieniu Klubu z radnymi, radny rozmawiał z panem Hajłaszem, ale rozmowa
nie wyjaśniła sprawy. Pismo mówi o dogadaniu się inaczej ustawa nie zostanie
skonsumowana.
S. Hajłasz – potwierdził ze była rozmowa o wejściu przedstawiciela Klubu FORUM
do Komisji Rewizyjnej, ale żeby się porozumieć jest potrzebna zgoda. Radny zarzucił
radnemu A. Kukurbie, że pół roku temu obrażał wszystkich radnych, zwalniał radcę
prawnego a nikt nie usłyszał słowa przepraszam.
A. Kukurba – radny nie chce kandydować do Komisji Rewizyjnej, ale koledzy z Klubu
zmuszają radnego do kandydowania a inni członkowie Klubu nie chcą kandydować.
Cz. Jarzyńska – uważa, że nie ma sensu głosować uchwały jak radny nie chce być w
Komisji.
S. Hajłasz – uważa, że jakby Klub ODNOWA chciał mieć swojego członka w Komisji
to by go miał, ale Klub tego nie chce. Radni chcą wszystkim pograć na nerwach.
J. Pabian – prosi o nie obrażanie, ustawa daje prawo dysygnowania jednego członka
Klubu.
S. Hajłasz - w Polsce obowiązuje demokracja nie zmusimy radnego do głosowania.
J. Gorczycki - właśnie demokracja dopuszcza kandydata A. Kukurbę do Komisji nikt
nie spytał czy chce kandydować prosi o zrozumienie.
A. Kukurba – pani Jarzyńska źle zrozumiała radny nie chce wejść do Komisji
Rewizyjnej, ale członkowie Klubu chcą, aby radny wszedł do Komisji Rewizyjnej.
J. Pabian – pytacie, kto może zmusić radnych do głosowania. Radny zapytał, kto
radnych zmusza do przyjścia na sesje, radnych zmusza prawo.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały:
Głosowało 15 radnych: za – 3
przeciw – 7 wstrzymało się –5 – uchwała nie
została przyjęta.
A. Kukurba - prosi radcę prawnego o ustosunkowanie się do sprawy.

Zdzisława Sokołowska – Kulas – Radca Prawny – wyjaśniła, że Rada ma prawo
zgodzić się lub nie na przedstawionego członka do Komisji Rewizyjnej, ale nie musi
go wybrać. Klubowi przysługuje prawo zgłoszenia innego członka.
A. Kukurba – zapytał, czy Klub ma prawo wyznaczyć tego samego członka.
Zdzisława Sokołowska - Kulas – wyjaśniła, że Klub ma prawo wyznaczyć radnego po
raz kolejny tylko do niczego to nie prowadzi na następnej sesji uchwała znowu nie
przejdzie.
DRUK NR 4 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków
Burmistrz – wyjaśnił, że na terenie gminy jest wiele obiektów zabytkowych a bardzo
szczególnym obiektem są Wambierzyce. W przyszłości gmina będzie umocowana
tak prawnie, aby dofinansować nieruchomości należące nie tylko do zasobu mienia
gminy, ale także do Kościoła, następnym etapem będzie przygotowanie map do
celów projektowych i wspólnie z komisją Kościoła zostanie przygotowana strefa A na
terenie Wambierzyc, w której znajdą się wszystkie obiekty zabytkowe. Burmistrz
proponuje dofinansowanie na poziomie 25%.
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.
Burmistrz –umknęły Burmistrzowi dwie istotne informacje odnośnie w/w uchwały,
pierwsza to po wyznaczeniu strefy A zostanie złożony wniosek o wpisanie całego
kompleksu na listę zabytków a druga sprawa to wpisanie Wambierzyc na listę
Światowego Dziedzictwa.
Przewodniczący RM poprosił o głosowanie w sprawie przedmiotowego projektu
uchwały.
Głosowało 15 radnych: za - 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 .
DRUK NR 5 w sprawie przystąpienia Gminy Radków do realizacji regionalnego
programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”
Burmistrz – wyjaśnił, że program Odnowa Wsi jest bardzo ważny dla gminy.
Wzorzec, który wdraża Urząd Marszałkowski jest wzorcem opolskim, który nasadza

się na koordynatorze działającym na szczeblu urzędu a w następnym etapie zostaną
powołane grupy aktywności społecznej na terenach wiejskich. Na koordynatora
programu Burmistrz wyznaczył A. Cyron inspektora ds. Rolnictwa i Integracji
Środowisk Wiejskich.
Przewodniczący RM poprosił o głosowanie w sprawie przedmiotowego projektu
uchwały.
Głosowało 15 radnych: za - 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 .
Ad. 11
Wnioski i zapytania radnych oraz mieszkańców miasta i gminy

Nie było.
Ad. 12
Interpelacje radnych
Nie wniesiono

Ad. 13
Sprawy różne

Przewodniczący RM:
1. odczytał Apel Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk wystosowany
do wszystkich władz państwowych i samorządowych o podjęcie działań
zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków kryzysu w rejonie
Dolnego Śląska (Apel stanowi załącznik do protokołu)
2. poinformował, że Poseł na Sejm Jakub Szulc w swoim piśmie zaproponował
dzielenie się informacjami z pracy jako Posła na Sejm oraz Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Zdrowia (pismo i projekt informacji stanowią załącznik do
protokołu)
3. odczytał przesłaną kalkulację 1 m3 ścieków z kolektorów obowiązującą od 3
kwietnia 2009 roku przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nowa Ruda
4. przedstawił opinie innych gmin w sprawie usytuowania wiatraków na terenie
ziemi kłodzkiej
5. poinformował o piśmie stowarzyszenia Kraina Gór Stołowych w sprawie
konkursu na usługi integracji społecznej.
A. Kukurba – uważa, że byłby to ciężki grzech, gdyby pismo nie zostało odczytane.
Stowarzyszenie w swoim piśmie pisze skargę na S. Hajłasza Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, który był członkiem Komisji. Radny odczytał pismo.
Poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Oświaty pani Sylwia Wójtowicz
zagwarantowała, że będzie na sesji, ale nie przyszła, więc radny prosi o wyjaśnienie
tej sprawy.
Przewodniczący RM – wyjaśnił, że pismo zostało skierowane do urzędu, poprosił
Burmistrza o wyjaśnienie.

Burmistrz – wyjaśnił, że wpłynęło pismo na podstawie, którego zostały podjęte
działania unieważniające przetarg, który budził wątpliwości oraz z prac komisji
zrezygnowało kilka osób. Burmistrz odwołał komisję, unieważnił złożone oferty i
została rozpisana nowa procedura, został ogłoszony nabór. Koordynatorem
programu pozostała pani M. Malik , Komisja wybrała ofertę bez zastrzeżeń i program
jest realizowany. Był to zwykły wypadek przy pracy, który może zdarzyć się jeszcze
nie raz.
J. Gorczycki – uważa, że pan Hajłasz jest zmęczony przynależnością do wielu
komisji. Pisma nie stworzyli radni tylko pracownicy urzędu a Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej popełnił jakieś wykroczenie.
Burmistrz - wracamy do metody polskiego piekła. Dobrze jest, kiedy w programie
występują pracownicy urzędu to tak wam pasuje a niedobrze jest kiedy
Przewodniczący wystąpił w Komisji, która miała dokonać naboru, brak jest w tym
logiki i robienie z tego wielkiej sprawy może zaszkodzić programowi PIS. Zamiast
program integracji społecznej może program stać się programem dezintegracji
społecznej, jeżeli realizujące podmioty gospodarcze ten program będą doprowadzać
do niepotrzebnych waśni.
A. Kukurba – nasuwają się pytania czy Burmistrz chce zbagatelizować sprawę.
Radny zapytał czy Burmistrz miał prawo zorganizować osobiście i powołać do komisji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej a radny wie, że żaden członek i
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie ma prawa zasiadać w komisji konkursowej.
Kto będzie kontrolował tą sprawę czy pan Hajłasz będzie kontrolował sam swoją
sprawę.
Ad. 14
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący RM zamknęła XXXV sesję Rady
Miejskiej w Radkowie.
Protokołowała:
Lucyna Połowczuk
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