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Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji   

Rady Miejskiej w Złotym Stoku, 

która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku 

w dniu 25 maja 2011r. 

 

Godzina rozpoczęcia: 14
05

, zakończenia: 15
15

 

Stan Rady: 14 osób (1 zrzekł się mandatu radnego), obecni 13 osób, nieobecni: 

1 (A. Grygiel). 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Stanisław Gołębiowski – Burmistrz Złotego Stoku, 

2. Irena Biskupska – Skarbnik Gminy, 

3. Romuald Waniurski – planista, 

4. Tomasz Salwach – były mieszkaniec Złotego Stoku, 

5. sołtysi wg załączonej list obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku dziennego.  

3. Opinia do wniosku o przekształcenie działki rolnej nr 922/5 w Mąkolnie na cele 

mieszkaniowe. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Złoty Stok na 2011r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budŜetu Gminy Złoty Stok w 2011 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Złoty Stok na lata 2011-2020. 

7. Sprawy róŜne: 

− Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 1 i 2 

Otwarcie obrad i przyjęcie porządku dziennego. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Krystyna Grzech o godz. 14
05

 otworzyła VIII 

sesję Rady Miejskiej. Po przywitaniu radnych i gości oświadczyła, Ŝe zgodnie z listą 
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obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych uchwał. Odczytała porządek obrad.  

 

Rada Miejska jednogłośnie (głosami 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) przyjęła 

zaproponowany porządek. 

 

Ad. 3: 

Opinia do wniosku o przekształcenie działki rolnej nr 922/5 w Mąkolnie na cele 

mieszkaniowe. 

Przewodnicząca Rady odczytała wniosek z dnia 29.04.2011 r. od Państwa GraŜyny 

i Krzysztofa Proroków w sprawie wyraŜania zgody  na zmianę w planie zagospodarowania 

przestrzennego działki rolnej nr 922/5 w Mąkolnie na cele mieszkaniowe. 

 

Na obrady dotarł radny A. Grygiel (14:10). 

 

W związku z sygnalizowanym na Komisji Gospodarki problemem braku wody na obszarze 

wskazanym przez wnioskodawcę do przekształcenia, przybyły na posiedzenie planista, 

Romuald Waniurski pokazał radnym na mapie cieki wodne znajdujące się w północnej części 

oraz źródlisko wody w dolinie. Według niego nie dodatkowy pobór wody nie wpłynie 

negatywnie na zaopatrzenie w wodę przez osiedlonych juŜ tam mieszkańców.. 

 

A. Rapacz oznajmił, Ŝe o tej kwestii naleŜy poinformować inwestora. J. Tichanowicz dodał, 

Ŝe naleŜy równieŜ wspomnieć o zaniechaniu budowy projektowanego ujęcia wody na potoku 

L-4. Uznał, Ŝe problem wody w tej części wsi jest powaŜny, poniewaŜ w okolicach Haniaku 

woda zawiera arsen. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) opiniowała wniosek, pod 

warunkiem, Ŝe dopływ wody wnioskodawca zapewni sobie w własnym zakresie, w taki 

sposób, Ŝeby nie zakłócić poboru wody przez zasiedlonych juŜ tam mieszkańców. 

 

Ad 4: 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Złoty Stok na 2011r. 

Skarbnik Gminy zapoznała radnych z projektem uchwały, odczytując jej uzasadnienie.  
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Rada Miejska jednogłośnie (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) podjęła uchwałę 

Nr VIII/46/11 w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy Złoty Stok na 2011r. 

 

Ad. 5: 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budŜetu Gminy Złoty Stok w 2011 r. 

Skarbnik Gminy zapoznała radnych z projektem uchwały, odczytując jej uzasadnienie. 

Poinformowała o zmianie do projektu uchwały - § 1 ust. 2 otrzyma brzmienie „ Spłata 

kredytu nastąpi w latach 2011-2010.” 

 

Rada Miejska, po wprowadzeniu poprawki w §1 ust. 2, jednogłośnie (14 za, 0 przeciw, 

0 wstrzymujących) podjęła uchwałę Nr VIII/47/11 w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu 

i rozchodów budŜetu Gminy Złoty Stok w 2011 r. 

 

Ad. 6: 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Złoty Stok na lata 2011-2020. 

Skarbnik Gminy zapoznała radnych z projektem uchwały, informując o zmianach, jakie 

w nim wystąpiły. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) podjęła uchwałę 

Nr VIII/48/11 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Złoty Stok na lata 2011-2020. 

  

Ad. 7: 

Sprawy róŜne: 

Przewodnicząca Rady odczytała interpelację z dnia 25.05.2011 r. złoŜoną przez radnego 

J. Tichanowicza sprawie niewybuchów w lesie błotnickim. 

 

−   Zapytania i wolne wnioski. 

J. Tichanowicz: 

− Jak wygląda sprawa ciepłownictwa (spółka „TERMEX i VAPO)? Burmistrz 

odpowiedział, Ŝe wszystko jest na dobrej drodze. Są juŜ podpisane stosowne umowy. 
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− Co gmina zrobi z opracowaną dokumentacją na ujęcie wody na potoku L-4 i budowę 

rurociągu? Ile kosztowała ta dokumentacja i dlaczego zaniechano realizacji tej inwestycji? 

Burmistrz powiedział, Ŝe stanowisko RM w tej sprawie jest zawarte w protokole z sesji 

z 2005 r. lub 2006 r. Dodał, Ŝe J. Tichanowicz, jako ówczesny Przewodniczący winien 

wiedzieć, dlaczego odstąpiono od realizacji tego zadania, poniewaŜ sam za tym głosował. 

− Jak Burmistrz zamierza rozwiązać brak wody w okresach susz? Burmistrz wyjaśnił, 

Ŝe wspólnie ze spółką „WOD-KAN” zamierzają wyremontować sieć łączącą się z siecią 

w Kamieńcu. Zredukowano straty wody na sieci z 50% do 30%.  

− Dlaczego wykonawca jeszcze nie poprawił map będących na tablicach ścieŜki do Nordic 

Walking? Burmistrz wyjaśnił, Ŝe większość tablic została juŜ wymieniona, pozostały 

bodajŜe jeszcze tylko 2 do wymiany. 

− Na Humlu, na boisku do koszykówki są połamane tablice. 

− NieopróŜniane są kosze na śmieci w górnej części miasta. Kto za to odpowiada? 

Burmistrz odpowiedział, Ŝe spółka KOMA. 

− NaleŜy przeprowadzić „Akcję Posesja”. MoŜna tego dokonać etapami w poszczególnych 

sołectwach. 

 

D. Maziakowski: 

− Kiedy będzie otwarcie stawu kąpielowego i przez kogo będzie obsługiwany? Burmistrz 

wyjaśnił, Ŝe jeśli Gmina uzyska dofinansowanie, to wówczas będzie uroczyste otwarcie, 

w przeciwnym razie staw zostanie oddany do uŜytku bez otwarcia. Zgodnie ze złoŜonym 

wnioskiem do obsługi zostanie utworzone jedno dodatkowe stanowisko pracy w CKiP. 

JeŜeli nie otrzymamy dofinansowania, wówczas istnieje moŜliwość dzierŜawy stawu. 

− NaleŜy dokonać aktualizacji tablicy rozkładu jazdy PKS. Burmistrz oznajmił, Ŝe ostatnio 

wpłynęło kolejne pismo z PKS o likwidacji kursu.  

 

K. Grzech oznajmiła, Ŝe nie ma przystanku PKS na drodze z Chwalisławia do Lasek. 

Przewoźnicy nie chcą się zatrzymywać w tym miejscu, poniewaŜ nie ma zatoczki, a na drodze 

jest podwójna, ciągła linia. Burmistrz oznajmił, Ŝe jeszcze nie otrzymał odpowiedzi od 

DDKiA w tej sprawie. 
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Ł. Karski zapytał: 

− Kiedy zostanie skończony remont Kaplicy św. Trójcy? Burmistrz wyjaśnił, Ŝe musi 

sprawdzić to w umowie. 

− Do kiedy został wydzierŜawiony kościół ewangelicki? Burmistrz wyjaśnił, Ŝe na 15 lat, 

jednak inwestor został zobligowany do wykonania pewnych prac. Do końca czerwca, jeśli 

ich nie wykona będzie moŜna próbować rozwiązać umowę dzierŜawy. 

 

Radny Z. Śleziak złoŜył następujące wnioski: 

− W zeszłym roku miały zostać zrobione przepusty koło Pana Wąsika w Mąkolnie. 

− NaleŜy dokończyć rów koło Pana Mazurkiewicza. 

− Turyści załatwiają potrzeby fizjologiczne na przystanku przy drodze głównej w Mąkolnie. 

− Kiedy zostanie zakończony remont remizy? 

− NaleŜy pokryć kostką plac przed siedzibą KS „Orzeł”. 

 

K. Grzech wnioskowała o uzupełnienie rynien na budynku remizy w Laskach. 

 

Z. Śleziak wnioskował o naprawę koszy na boisku przy byłej szkole w Mąkolnie. 

 

E. Ruszkowska oznajmiła, Ŝe istnieje problem z lokalem zastępczym dla biblioteki w Laskach 

na czas remontu świetlicy. Sprawa była poruszana za poprzedniej kadencji RM i ówczesny 

Przewodniczący zapewnił, Ŝe taki lokal jest. Burmistrz wyjaśnił, Ŝe moŜna przechować 

zasoby biblioteczne w lokalu socjalnym w Laskach. 

 

Na zapytanie A. Rapacza, czy planowany jest remont drogi do Lądka, Burmistrz 

odpowiedział, Ŝe jedynie remont cząstkowy. A. Rapacz poinformował o konieczności 

remontu ul. Sudeckiej, która jest juŜ popękana na całej szerokości, przez transport cięŜki, 

który się nią odbywa. Wnioskował o odsłonięcie widoku na miasto z tarasu widokowego na 

wapiennikach oraz o ustawienie dodatkowej ławki.  

 

Na zapytanie W. Króla, czy w Złotym Stoku jest punkt zbiórki zuŜytego sprzętu AGD i RTV, 

Burmistrz powiedział, Ŝe zostanie zorganizowany.  
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Cz. Biegun zapytał, kiedy rozpocznie się remont świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu?  

Burmistrz powiedział, Ŝe jak zostanie wyłoniony wykonawca w ponownym przetargu. 

 

Cz. Biegun zgłosił, Ŝe miedzy kościołem a domem Pana Wielgusa jest duŜa dziura w drodze, 

której nikt póki co, nie remontuje. 

 

W. Król oznajmił, Ŝe spółka KOMA oferuje koszenie wokół grobów za 5 zł. Zapytał, czy 

spółka nie powinna kosić w ramach opłaty za grób? 

 

T. Salwach poinformował radnych o problemie nieaktualnych map znajdujących się na 

tablicach informacyjnych. W 2009 r. Gmina zleciła zmianę biegu szlaku Ŝółtego i zielonego. 

Zmiany szlaków turystycznych spowodowały, Ŝe szlak czerwony poprowadzony jest przez 

prywatna posesję, szlak czarny w kierunku do Chwalisławia jest źle oznaczony, poniewaŜ 

znaki rysowane są na kamieniach i słupach, Ŝółty częściowo biegnie przez drogę krajową 

nr 46, co jest absurdem. Wnioskował o opracowanie planu zmian szlaków turystycznych.  

 

A. Rapacz zaproponował, Ŝeby sprawę szlaków turystycznych omówić szczegółowo na 

posiedzeniu właściwej Komisji wraz z przedstawicielami PTTK. 

 

T. Salwach zgłosił, Ŝe schody, które znajdują się na wapienniku, nie spełniają norm 

określonych w przepisach. Uznał, Ŝe błędy powstały zarówno na etapie projektu, 

jak i wykonania, do tego schody nie wytrzymują cięŜaru. 

 

 

Ad.8: 

Zamknięcie obrad. 

 

 W związku z wyczerpaniem się spraw Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złotym 

Stoku zamknęła o godz. 15: 15 VIII sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała: Weronika Gołdyn  

 

 

 


