Protokół Nr LX/10
z sesji Rady Miejskiej
w dniu 27 sierpnia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Bronisław Patynko o godz. 1000 w sali
konferencyjnej nr 80 UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej otworzył obrady sześćdziesiątej po
wyborach, a zarazem dziewiątej w tym roku – sesji. Po powitaniu radnych oraz
zaproszonych gości oznajmił, iż zgodnie z podpisaną listą obecności, aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych (nieobecni radni: p. Leszek Stróż, p. Joanna
Wilewska), co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób, stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Listy obecności - stanowią załącznik Nr 1
Proponowany porządek
następująco:

dzienny obrad

przesłany radnym przedstawiał

się

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji rady.
4. Informacja o przygotowaniu jednostek oświaty do nowego roku szkolnego.
5. Informacja Komendanta Straży Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010;
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka.
3) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2010 – 2015;
4) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
5) wyrażenia zgody na realizację projektu „Romowie w integracji społecznej
i zawodowej”;
6) wyrażenia zgody na realizacje projektu „Nie poddaj się! Wsparcie osób
dotkniętych uzależnieniem alkoholowym”;
7) o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości.
7. Informacja przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
8. Informacje Burmistrza.
9. Zapytania radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący poinformował, że podczas głosowania podniesione ręce liczone będą
przez wiceprzewodniczącego rady - p. Artura Pokorę.
Pyta też, czy Państwo radni lub Pani Burmistrz mają uwagi, bądź zgłaszają dodatkowe
propozycje do proponowanego porządku dziennego?
Renata Surma - Burmistrz - zgłosiła wniosek o dodanie do porządku dziennego projektu
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. W związku z tym, że zmieniła
się ostateczna wartość projektu i tym samym zmniejszyła się kwota pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, niezbędne jest podjęcie tejże uchwały.
W związku z tym, że nie było więcej propozycji do porządku dziennego - Przewodniczący
poddał pod głosowanie wniosek p. Burmistrz.
1

- Rada w obecności 19 radnych, w głosowaniu jawnym, 19 głosami za, jednogłośnie
przyjęła wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej.
Następnie Przewodniczący poinformował, że realizacja porządku dziennego będzie
prowadzona zgodnie z rozesłanym zawiadomieniem na sesję oraz przyjętą przed chwilą
poprawką.
Ad 2.
Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu dotyczącego „Powołania sekretarza sesji”.
Poinformował, że zgodnie z przyjętym wnioskiem na sesji w dniu 29 grudnia 2006 r.
obowiązki sekretarza są pełnione przez radnych według kolejności alfabetycznej.
Na bieżącej sesji ta godność przypada radnemu Adamowi Popławskiemu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wybór sekretarza sesji w osobie
radnego Adama Popławskiego.
Rada w obecności 19 radnych, w głosowaniu jawnym, 18 głosami za, przy
1 wstrzymującym się wniosek przyjęła.
Ad 3.
Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu dotyczącego „Zatwierdzenia protokołów
z trzech ostatnich sesji”. Poinformował, że protokół z LIX sesji Rady Miejskiej
z posiedzenia w dniu 30 lipca był i jest nadal do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag, co do treści protokołu,
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie.
Rada w obecności 19 radnych, w głosowaniu jawnym, 19 głosami za, jednogłośnie
protokół przyjęła.
Ad 4.
Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu dotyczącego „Informacji o przygotowaniu
jednostek oświaty do nowego roku szkolnego.”
Beata Hucaluk-Szpanier - Wiceburmistrz - przedstawiła informację dotyczącą tego
tematu. Poinformowała, że według wstępnych informacji przekazanych przez dyrektorów
jednostek oświatowych z dniem 1 września 2010 r. naukę w szkołach podstawowych na
terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka rozpocznie 950 uczniów i 321 uczniów w gimnazjach
prowadzonych przez Gminę. Z edukacji przedszkolnej korzystać będzie ogółem 348
wychowanków, w tym w Przedszkolu Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej 270 wychowanków,
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 78 wychowanków. Wychowanie
przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat będzie realizowane również w dotowanych
przez Gminę tzw. małych przedszkolach w Gorzanowie, Starej Łomnicy i Wilkanowie.
Dodała również, że na 8 niepublicznych przedszkoli na terenie powiatu kłodzkiego, 3
znajdują się w Bystrzycy Kłodzkiej.
Sytuacja w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtuje się następująco:
Nazwa jednostki
gimnazjaliści
uczniowie
6-latki
dzieci
szkół
młodsze
podstawowych
Szkoła Podstawowa
355
w tym 2
0
Nr 1 w Bystrzycy
Kłodzkiej
Szkoła Podstawowa
279
0
0
Nr 2 w Bystrzycy
Kłodzkiej
Szkoła Podstawowa
52
0
0
w Długopolu Dolnym
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Szkoła Podstawowa
w Wilkanowie
Szkoła Podstawowa
w Starej Łomnicy
Szkoła Podstawowa
w Gorzanowie
Szkoła Podstawowa
w Pławnicy
Szkoła Podstawowa
WSE w Starym
Waliszowie
Oddział zerowy w
Długopolu Dolnym
Oddział zerowy
w Wilkanowie
Oddział zerowy
w Starej Łomnicy
Oddział zerowy
w Gorzanowie
Oddział zerowy
w Pławnicy
Oddział zerowy
w Starym Waliszowie
Przedszkole Nr 2
w Bystrzycy Kł.
Gimnazjum Nr 2
w Wilkanowie
Gimnazjum dla
Dorosłych w Bystrzycy
Kłodzkiej
RAZEM

70

0

0

40

0

0

38

w tym 2

0

61

0

0

55

0

0

8

8

15

10

6

0

4

4

9

6

5

3

95

175

146
w tym 4
6-latków w
kl. I

206

226
95

321

950

Z powyższego zestawienia wynika, że naukę z dniem 1 września br. rozpocznie
w szkołach podstawowych w mieście 634 uczniów a w szkołach podstawowych wiejskich
316 uczniów. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowujemy spadek liczby uczniów
w szkołach podstawowych o 37. W gimnazjach naukę pobierać będzie o 33 uczniów mniej
niż w ubiegłym roku szkolnym. Efektem tego jest likwidacja 1 oddziału w Gimnazjum Nr 2
w Wilkanowie z dniem 1 września br. Wychowaniem przedszkolnym zostanie objętych 142
sześciolatków, czyli o 18 uczniów mniej niż przed rokiem. Ponadto czterech 6-latków od
września br. przekroczy próg szkoły podstawowej. Powyższe dane są szacunkowe,
pierwsze wiarygodne dane będą znane we wrześniu, kiedy jednostki oświatowe sporządzą
sprawozdania statystyczne dla potrzeb naliczenia należnej Gminie subwencji oświatowej.
Sieć publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w nowym roku
szkolnym zostanie uzupełniona od miesiąca października br. przez nowo utworzone
przedszkole, w ramach projektu „Bystrzaki”, realizowanego przez Fundację Edukacji
Przedszkolnej w partnerstwie z Gminą Bystrzyca Kłodzka. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach
projektu planowane jest m.in. uruchomienie 2 nowych oddziałów dla 50 dzieci w wieku 3
i 4-lat, adaptacja pomieszczeń na nowe oddziały w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury,
wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych, zakup nowych pomocy dydaktycznych
i wyposażenia. Każda z dwóch grup będzie miała swojego nauczyciela oraz opiekuna.
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fizyka

matematyka

plastyka

biblioteka

pedagog

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Bystrzycy
Kłodzkiej
Szkoła Podstawowa
w Długopolu
Dolnym
Szkoła Podstawowa
w Starej Łomnicy
Gimnazjum dla
Dorosłych w
Bystrzycy Kłodzkiej
RAZEM (liczba
godzin)

technika

Nazwa szkoły

przyroda

W trakcie zajęć będzie realizowany program edukacji przedszkolnej zgodny z wymogami
MEN. Nad jego prawidłowym przebiegiem będzie czuwał opiekun dydaktycznometodyczny. O rozwój przedszkolaków będą także dbali specjaliści: psycholog i logopeda.
W przedszkolu będą zapewnione posiłki. Dzieci będą miały do dyspozycji również plac
zabaw. Ponadto w ramach projektu wszystkie dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczące
w edukacji przedszkolnej w Bystrzycy Kłodzkiej, a więc także z Przedszkola Publicznego
zostaną objęte zajęciami dodatkowymi. Będą to: język angielski dwa razy w tygodniu,
zajęcia taneczno-ruchowe i korekcyjne. Zajęcia te będą nieodpłatne. W projekcie
„Bystrzaki” przewidziano ponadto warsztaty dla rodziców z psychologiem, logopedą
i pedagogiem. Zajęcia te będą miały na celu rozszerzenie wiedzy rodziców w zakresie
procesów rozwojowych dzieci, łamanie stereotypów związanych z tradycyjnym
postrzeganiem ról kobiety i mężczyzny w rodzinie, zwiększenie zaangażowania w proces
wychowawczy ojców. Rekrutacja do przedszkola rozpocznie się od początku września br.
O przyjęciu dziecka do przedszkola będzie decydowało: zameldowanie na terenie gminy,
sytuacja rodzinna (w tym wypadku pierwszeństwo będą miały dzieci wychowywane przez
jednego rodzica) oraz kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne od
1 września w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej. Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 17.30.
Od 1 września 2010 r. za zgodą Kuratora Oświaty w trybie bezkonkursowym Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej planuje przedłużyć kadencję na kolejne 5 lat dyrektorowi Przedszkola
Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej – p. Reginie Wiatrowskiej oraz dyrektorowi Gimnazjum Nr 2
w Wilkanowie – p. Stanisławowi Tarchale. W związku ze zmniejszeniem się liczby
oddziałów w Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie w bieżącym roku szkolnym zostanie
zlikwidowane stanowisko wicedyrektora gimnazjum. W pozostałych jednostkach kadra
kierownicza nie ulegnie zmianie.
W nowym roku szkolnym większość szkół zatrudniać będzie nauczycieli spełniających
wymagania kwalifikacyjne, określone w przepisach prawa oświatowego. Na chwilę obecną
jednostki oświatowe wykazały wakaty na stanowiskach pedagogicznych w następujących
specjalnościach:
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2

3

2

3

9
2

9

2

4

4

2

2

3

Jeżeli do dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uda się zatrudnić nauczycieli
posiadających wymagane kwalifikacje, dyrektorzy szkół powyższe godziny lekcyjne
przydzielą nauczycielom aktualnie zatrudnionym jako godziny ponadwymiarowe bądź
wystąpią do Kuratora Oświaty o zgodę na zatrudnienie osób, które spełniają ww.
wymagania częściowo, w ostateczności zatrudnią nauczycieli emerytów.
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W miesiącach wakacyjnych działają komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne
prowadzące postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. W miesiącu lipcu
br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się 2 egzaminy na stopień
nauczyciela mianowanego – wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym. Większość
postępowań jest planowana w miesiącu sierpniu. Ostateczna liczba nauczycieli, którzy
uzyskali wyższy poziom awansu zawodowego będzie znana w miesiącu wrześniu po
przeprowadzeniu wszystkich planowanych postępowań w zakresie awansu zawodowego
Nazwa jednostki

Nauczyciel
kontraktowy

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Bystrzycy Kłodzkiej
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Bystrzycy Kłodzkiej
Szkoła
Podstawowa
w Wilkanowie
Szkoła
Podstawowa
w Starej Łomnicy
Szkoła
Podstawowa
w Pławnicy
Gimnazjum
Nr
2
w Wilkanowie
Przedszkole
Nr
2
w Bystrzycy Kłodzkiej
RAZEM

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany
4

1

4
2
1

1
1
1
2

2
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W okresie wakacji we wszystkich szkołach Gminy Bystrzyca Kłodzka są prowadzone
niezbędne prace remontowe i porządkowe polegające głównie na odświeżeniu klas
i korytarzy szkolnych. Dużo prac udaje się wykonać dzięki zaangażowaniu rodziców
uczniów. Wykaz przeprowadzanych w okresie wakacji prac remontowych
i modernizacyjnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:
Nazwa
jednostki
Szkoła
Podstawowa Nr
1 w Bystrzycy
Kłodzkiej

Szkoła
Podstawowa Nr
2 w Bystrzycy
Kłodzkiej

Zakres prac

Wartość
zadania
800 zł

wymalowanie
całkowite jednej sali
lekcyjnej
remont częściowy 5 1 500 zł
sal
lekcyjnych
(malowanie
zacieków,
uzupełnianie
i
podklejanie
wykładzin
podłogowych)
dokończenie
42 900 zł
remontu auli szkolnej

Remont elewacji na 312 437,25
budynku
głównym zł
szkoły

Źródło
Stan realizacji
finansowania
wkład pracy zakończono
rodziców
wkład pracy
rodziców

w trakcie (termin
zakończenia prac
- 30.08.2010 r.)

budżet Gminy

w trakcie (termin
zakończenia prac
- 31.08.2010 r.)

budżet Gminy

w trakcie (termin
zakończenia prac październik 2010
r.)
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Szkoła
Podstawowa
w Długopolu
Dolnym

Szkoła
Podstawowa
w Wilkanowie

pomalowanie
pomieszczenia
klasowego,
uzupełnienie
elementów
wykładziny
pomalowanie
pomieszczenie
klasowego
remont wejścia do
szkoły (ganku)

100 zł

budżet szkoły, zakończono
wkład pracy
rodziców

500 zł
300 zł
2 500 zł

wkład pracy
rodziców,
środki własne
budżet Gminy

w trakcie (termin
zakończenia prac
- 08.08.2010 r.)
w trakcie (termin

naprawa rynien w
budynku I i II

1 545 zł

naprawa instalacji
odgromowej w
budynku I
remont wejścia do
pracowni szkoły schodki
położenie listew
przypodłogowych w
2
pomieszczeniach
klasowych w
budynku I
położenie listew
przypodłogowych z
PCV w 2
pomieszczeniach
klasowych w
budynku II
pomalowanie
poręczy schodów w
budynku II
uzupełnienie
elementów
odpadającego tynku
z elewacji budynku II
wymiana wykładziny
podłogowej w klasie I

1 500 zł

zakończenia prac
- 25.08.2010 r.)
odszkodowani w trakcie (termin
e PZU z tytułu
szkody
zakończenia prac
- 20.08.2010 r.)
budżet Gminy zakończono

100 zł

budżet szkoły

zakończono

400 zł

sponsor

zakończono

budżet szkoły

w trakcie (termin
zakończenia prac
- 20.08.2010 r.)

100 zł

budżet szkoły

zakończono

50 zł

budżet szkoły

zakończono

3 970 zł

budżet Gminy

w trakcie (termin
zakończenia prac
- 31.08.2010 r.)

konserwacja
pomieszczeń
szkolnych,
malowanie,
adaptacja
pomieszczenia
strychowego na
potrzeby świetlicy
szkolnej

400 zł

środki własne, w trakcie (termin
wkład pracy
zakończenia prac
rodziców
- 31.08.2010 r.)

109 zł
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Szkoła
Podstawowa
w Starej
Łomnicy

remont elewacji
zewnętrznej –
naprawa
uszkodzonych
podczas zimy
fragmentów gzymsu
wraz z wymianą
części dachówek
malowanie klas

naprawa sprzętów
szkolnych

środki
uzyskane z
ubezpieczeni
a budynku
szkoły –
4 000 zł oraz
koszt zakupu
materiałów
koszt farb,
barwników

-

naprawa dachu nad
sanitariatami

-

Szkoła
Podstawowa
w Gorzanowie

malowanie korytarzy

1 000 zł

Szkoła
Podstawowa
w Pławnicy

malowanie i bieżąca
konserwacja
pomieszczeń
szkolnych (klasy i
korytarza)
konserwacja placu
zabaw

500 zł

wymiana wykładziny
w 1 klasie

1 000 zł

Szkoła
Podstawowa
w Starym
Waliszowie

Przedszkole Nr
2 w Bystrzycy
Kłodzkiej

300 zł

wycinka
1 070 zł
niebezpiecznych
drzew na szkolnym
placu zabaw
malowanie klas
1 000 zł
lekcyjnych, korytarzy,
toalet, gabinetu
dyrektora
odwodnienie
6 000 zł
budynku szkoły
2 000 zł
przebudowa
26 760 zł –
kominów w budynku artykuły
przy ul. Wojska
remontowe
Polskiego 5
24 730 zł –
wykonanie
przebudowy
kominów

odszkodowani w trakcie
e – PZU + ew. (termin
środki własne zakończenia prac 31.08.2010 r.)

we własnym
zakresie –
konserwator,
stażystka
we własnym
zakresie –
konserwator,
stażystka
we własnym
zakresie konserwator
środki własne
rodziców,
wkład pracy
pracowników i
rodziców
środki własne,
pomoc
rodziców

w trakcie
(termin
zakończenia prac 31.08.2010 r.)
w trakcie (termin
zakończenia prac
- 31.08.2010 r.)

środki własne,
pomoc
rodziców
środki własne

w trakcie (termin
zakończenia prac
- 31.08.2010 r.)
w trakcie (termin
zakończenia prac
- 31.08.2010 r.)
w trakcie (termin
zakończenia prac
- 31.08.2010 r.)

budżet Gminy

w trakcie (termin
zakończenia prac
- 31.08.2010 r.)
w trakcie (termin
zakończenia prac
- 31.08.2010 r.)

w trakcie (termin
zakończenia prac
- 31.08.2010 r.)

środki własne, w trakcie (termin
rada rodziców zakończenia prac
- 31.08.2010 r.)
budżet Gminy
wkład własny
budżet Gminy

w trakcie (termin
zakończenia prac
- 31.08.2010 r.)
w trakcie
(termin
zakończenia prac –
06.08.2010 r.)
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Gimnazjum Nr 2 montaż okna w
w Wilkanowie
pomieszczeniu
gospodarczym
montaż okna
rozwieralnouchylnego w
sekretariacie szkoły
malowanie szczytów
dachu – 7 szt.
Gimnazjum dla
Dorosłych w
Bystrzycy
Kłodzkiej

286 zł

środki własne

zakończono

982 zł

środki własne

zakończono

2 291,79 zł

środki własne

likwidacja boksów
oraz zabudowa
pomieszczenia
piwnicznego ścianą
działową z
suporeksu z
drzwiami
wejściowymi
wymiana oświetlenia
w pomieszczeniach
lekcyjnych i na
korytarzu

2 649,96 zł

środki własne

w trakcie (termin
zakończenia prac
- 31.08.2010 r.)
zakończono

-

środki własne
Szkoły
Podstawowej
nr 2 w
Bystrzycy
Kłodzkiej

RAZEM

443 781 zł

w trakcie (termin
zakończenia prac
- 30.09.2010 r.)

Jeśli chodzi o pomoc materialną w roku szkolnym 2010/2011 będzie realizowana
w ramach następujących programów:
- Narodowego Programu Stypendialnego – w ramach którego będą przyznawane
tak jak dotychczas stypendia szkolne uczniom najuboższym, w rodzinach których dochód
nie przekracza kwoty 351 zł/osobę;
- rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna”, w którym
termin składania wniosków w szkołach upływa w dniu 3 września br. Dofinansowanie do
zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym
2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II gimnazjum, ponadto po raz pierwszy w tym roku
z dofinansowania mogą skorzystać uczniowie słabo widzący, niesłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujący
w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci
i młodzieży. Program dotyczy uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie lub przekracza kwotę 351 zł
netto miesięcznie, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa np. ubóstwo,
sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych
lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa itp.
(art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Do wniosku należy dołączyć
zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można
dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości
dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego,
można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
W przypadku ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym
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w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną. W przypadku ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód przekracza
351 zł netto do wniosku należy dołączyć uzasadnienie;
- rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, w którym
uczestniczą uczniowie pochodzenia romskiego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy
Kłodzkiej oraz Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. Ze środków programu w kwocie
10.200 zł zostaną zakupione podręczniki, przybory szkolne oraz stroje sportowe dla tej
grupy uczniów.
W nowym roku szkolnym kontynuowany jest program romski, realizowany ze
zwiększonej subwencji oświatowej oraz środków pozyskanych z dotacji z budżetu
Państwa. W ramach programu w Szkole Podstawowej Nr 1 zatrudniony jest jak
dotychczas nauczyciel wspomagający oraz asystent edukacji romskiej. Organizowane
będą również zajęcia wyrównawcze dla uczniów pochodzenia romskiego.
Andrzej Wziątek - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - poinformował, że
komisja w dniu 23 sierpnia 2010 r. wysłuchała informacji dotyczącej przygotowania
jednostek oświaty do nowego roku szkolnego przedstawionej przez p. Beatę HucalukSzpanier - Wiceburmistrz.
W związku z tym, że nie było uwag do omawianego tematu, ani chętnych dyrektorów
szkół do zabrania głosu Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska zapoznała się
z informacją dotyczącą przygotowania jednostek oświaty do nowego roku szkolnego.
Ad 5.
Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu dotyczącego „Informacja Komendanta
Straży Miejskiej”.
Józef Haas - Komendant Straży Miejskiej - poinformował, że w okresie sprawozdawczym,
zgodnie z porozumieniem o współpracy z Policją odbyły się 123 wspólne patrole, oraz
podjętych zostało 321 wspólnych interwencji i 170 własnych interwencji na terenie miasta
i gminy. Interwencje dotyczyły w szczególności:
- zabezpieczano akcję WOŚP
- 12 osób doprowadzono do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
- 2 osoby przekazano pod opiekę lekarzowi karetki pogotowia,
- wraz z funkcjonariuszami policji ujawniono 7 przestępstw, które dotyczyły
nietrzeźwych kierujących,
- konwojowano karetkę z nietrzeźwym, zachowującym się agresywnie do szpitala
w Polanicy Zdrój,
- zabezpieczano kolizje drogowe i miejsce wypadku,
- ujawniono sprawce, który umieścił napisy na podstawie kielicha na Górze Parkowej,
- ujawniono sprawcę wyrzucenia gruzu na Osiedlu Szkolnym,
- wraz z funkcjonariuszami policji trzykrotnie zrealizowano nakaz doprowadzenia do
PDOZ oraz do Sądu Rejonowego w Kłodzku,
- wraz z funkcjonariuszami policji zatrzymano osobę poszukiwaną do ZK.,
- 12 razy udzielano asysty kasjerce Urzędu Miasta i Gminy,
- zabezpieczano lokale wyborcze podczas wyborów na Prezydenta RP.
- zabezpieczano akcje WOŚP, która zorganizowała zbiórkę pieniędzy na rzecz
powodzian,
- udzielono pomocy osobie, która miała atak padaczki alkoholowej,
- ujęto na gorącym uczynku dwóch nieletnich sprawców kradzieży,
- kilkakrotnie doprowadzano młodzież do szkoły, która uchylała się od obowiązku
szkolnego,
- ujawniono dzikie obozowisko w rejonie Osiedla Szkolnego, gdzie młodzież
zaśmiecała teren i spożywała alkohol oraz nakazano uprzątnąć to miejsce,
- ujawniono zadymienie mieszkania przy ul. Kościelnej i wezwano Straż Pożarną,
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-

ujawniono zanieczyszczenie drogi olejem samochodowym i powiadomiono Straż
Pożarną,
przeprowadzano „Akcje psy”, które zanieczyszczają chodniki na terenie miasta.

Unieruchomiono 10 pojazdów, przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,
których kierowcy nie stosowali się do przepisów ruchu drogowego.
Ponadto udzielono ogółem 270 pouczeń, z czego:
11
za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,
12
za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia,
188
za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
1
za wykroczenia przeciwko mieniu,
6
za wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej,
20
za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego,
8
za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
13
za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
11
za naruszenie postanowień ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Nałożono ogółem 207 mandatów karnych na kwotę 21 860 zł, z czego:
8
za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
1
za wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
4
za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
127 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
11 za wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej,
19 za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego,
29 za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
7
za naruszenie postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
1
za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami,
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Skierowano ogółem 14 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kłodzku z czego:
3 za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,
1 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia,
2 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji,
1 za wykroczenia przeciwko zdrowiu,
1 za wykroczenia przeciwko mieniu,
1 za wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej,
2 za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego,
1 za wykroczenia przeciwko szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe,
1 za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
1 za naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zabezpieczano imprezy kulturalne takie jak:
- „Auto Rodeo” w Bystrzycy Kłodzkiej
- „Bystrzycka Majówka” na Górze Parkowej
- „Bieg Bystrzycki”
- Przejazd kolejki na terenie Bystrzycy Kłodzkiej
- „XVIII Bieg Śnieżnicki:
- „Wyścig rowerowy MTB”
- „Festyn rekreacyjny” w Międzygórzu
- „Odpust na Marii Śnieżnej”
Przy dobrej współpracy z komórkami organizacyjnymi UMiG, OPS oraz ZBK i ZUK – u
w Bystrzycy Kłodzkiej Straż Miejska brała udział w wielu wizjach lokalnych na terenie
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miasta i Gminy, Wielokrotnie udzielano asysty pracownikom OPS, ZBK, UMiG.
Kontrolowaliśmy spełnianie obowiązku szkolnego przez młodzież Gminy Bystrzyca
Kłodzka. Kilkakrotnie przeprowadzono kontrolę meldunkową. Przyczynili się do usunięcia
kilku dzikich wysypisk śmieci. Na prośbę ZUK-u sprawdzono umowy na wywóz
nieczystości stałych.
W miesiącach styczeń i luty podczas intensywnych opadów śniegu wielokrotnie
kierowano ruchem na ulicach Bystrzycy i zabezpieczano drogi w czasie usuwania śniegu
i sopli z dachów oraz podczas wywożenia nadmiernej ilości śniegu.
Podczas majowych podtopień zabezpieczano drogę dojazdową do Starej Łomnicy
oraz braliśmy udział w szacowaniu strat po lokalnych podtopieniach.
Od początku 2010 r. funkcjonariusze schwytali pięć psów, które umieszczono
w kojcach przy ul. Zamenhofa. dwa z nich trafiły do schroniska, zaś trzem pozostałym
udało się znaleźć nowych właścicieli. Dwa psy oddano lekarzowi weterynarii do uśpienia,
gdyż zagrażały zdrowiu mieszkańców Nowej Bystrzycy.
Na początku września wzorem lat ubiegłych, wraz z Policją, prowadzone będą akcje
„Bezpieczna droga do szkoły”.
Roman Bogdał - radny - poinformował, że Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu
w dniu 27 lipca wypracowała następujące wnioski dotyczące Straży Miejskiej:
„Komisja wnioskuje do Burmistrza o
a/ zmobilizowanie Straży Miejskiej do wzmożonej kontroli centrum miasta ze
szczególnym uwzględnieniem Małego Rynku, ul. Przyjaciół, i ul. Podmiejskiej pod
kątem picia tam alkoholu i załatwiania potrzeb fizjologicznych.
b/ zobowiązanie Straży Miejskiej do szczegółowej kontroli wykonywania obowiązku
usuwania psich dochodów przez osoby wyprowadzające psy na spacery”.
Renata Surma - Burmistrz - poinformowała, że wnioski z komisji wypracowane przed
sesją, na której był omawiany temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym
mieście i gminie, na dzień dzisiejszy są już realizowane. To znaczy „przechodzimy
z monitoringu usieciowanego na bezprzewodowy, na który już odbył się przetarg”.
Zostanie zakupiona jedna lub dwie dodatkowe kamery, z których jedna na pewno
pojawi się przy monitoringu wewnętrznym UMiG i będzie skierowana na ul. Słowackiego,
budynek Komisariatu Policji, a druga kamera przy Placu Wolności, aby mieć wgląd do
budynku - Plac Wolności 2, ponieważ są zgłoszenia, że właśnie tam najwięcej złych
rzeczy się dzieje w nocy. Ma wiec nadzieję, że po zainstalowaniu tych kamer po części
będzie również spełniony wniosek Komisji Rewizyjnej.
Jan Szkwarek - radny - pyta, czy we wszystkich miejscowościach wiejskich zostały
przeprowadzone kontrole odnośnie podpisania umów na nieczystości stałe?
Renata Surma - Burmistrz - poinformowała, że w dniu wczorajszym spotkała się
z Prezesem ZUK-u p. Sołotwińskim i z tego co wie, przygotowywany jest pełny wykaz
podmiotów osób fizycznych, które nie mają podpisanych umów. Taki wykaz zostanie
przekazany Straży Miejskiej i w miesiącu październiku będzie przedstawiona pełna
informacja.
Jan Malej - radny - poinformował, że również Komisja Spraw Społecznych na swoim
posiedzeniu w dniu 23 sierpnia wypracowała następujący wniosek dotyczące Straży
Miejskiej: „ Komisja wnioskuje do Burmistrza, aby Straż Miejska dokonała kompleksowej
kontroli przestrzegania przepisów o gospodarce odpadami oraz przestrzegania czystości
i porządku, a następnie przedstawiła informację z tym związaną na październikowym
posiedzeniu komisji.
Józef Haas - zaznacza, że odnośnie wniosku, o którym mówił p. Malej - wypowiedziała się
już p. Burmistrz, ale chciałby jeszcze dodać kilka informacji na temat wniosku odczytanego
przez p. Bogdała. Poinformował, że zostały już podjęte pewne kroki w tym kierunku, gdyż
raz lub dwa razy w tygodniu odbywają się patrole od godz. 1600 do 2400 i kierowane są
szczególnie na Plac Wolności oraz Mały Rynek. Jeżeli chodzi o psy, to również zostały
przesunięte godziny pracy, a mianowicie kilka razy w tygodniu patrole rozpoczynają się od
600, a nie od 700 i wtedy zwraca się uwagę głównie na psy oraz zwiększona jest ilość
patroli pieszych.
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Antoni Scelina - radny - pyta, czy Straż Miejska swoim obszarem działania obejmuje
również teren Spółdzielni Mieszkaniowej?
Józef Haas - mówi, ze terenem działalności Straży Miejskiej jest teren całego miasta
i gminy Bystrzyca Kłodzka.
Antoni Scelina - pyta dlatego, ponieważ w informacji, którą przedstawił p. komendant nie
było danych na temat jakichkolwiek interwencji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej,
a z tego, co wiadomo, to właśnie tam jest znaczne siedlisko młodzieży, która dokonuje
szeregu aktów wandalizmu.
Renata Surma - Burmistrz - mówi, że przy stanie trzech strażników miejskich nie można
wymagać, aby było ich widać non stop we wszystkich miejscowościach naszej gminy oraz
w mieście. Dlatego też uważa, że w przyszłości należałoby zwiększyć ilość etatów
w straży miejskiej i wtedy możemy mieć pretensje, że tej straży nie widzimy. Poza tym
strażnicy objęci są przepisami, jeśli chodzi o wykonywanie swojej służby - nie mogą jej
sprawować dłużej niż to jest ustawowo przewidziane, dlatego też może nie są widać aż tak
bardzo na Osiedlu Szkolnym. Dodaje również, że przy sklepach, które sprzedają alkohol, a
są takie na terenie Osiedla Szkolnego, takie interwencje Straży Miejskiej miały miejsce.
Niedługo także komisja ds. alkoholowych będzie wykonywała swoje zadania i ma nadzieję,
że to również przyczyni się do większego porządku na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej.
Andrzej Wziątek - radny - nawiązuje do tego, co powiedział radny p. Antoni Scelina. To
nie chodzi o to, że to teren Spółdzielni Mieszkaniowej, ale to jest nasza Bystrzyca, a to co
się działo w okresie wakacji na Osiedlu Szkolnym (wandalizm, zniszczenia itp.)
a szczególnie na placu zabaw, przechodzi ludzkie pojęcie. Zgłaszał już ten problem
p. komendantowi wcześniej, ale prosi jeszcze raz interwencję w tej sprawie oraz większą
ilość patroli na tym terenie, ponieważ bardzo źle się tam dzieje.
Józef Haas - mówi, że to dzikie obozowisko, które ujawniono znajdowało się właśnie
w rejonie Osiedla Szkolnego, gdzie młodzież zaśmiecała teren i spożywała alkohol oraz
nakazano uprzątnąć to miejsce. Podczas pracy trwającej do 24:00 również odbywają się
patrole piesze po Osiedlu Szkolnym, tak więc może to nie jest za bardzo widoczne, ale
pracują tam.
Antoni Scelina - podziękował i prosi o jeszcze większą ilość patroli na tym terenie w miarę możliwości.
W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji dotyczącej omawianego tematu
Przewodniczący stwierdził, że Rada Miejska zapoznała się z informacją Komendanta
Straży Miejskie.
Ad 6.
1. Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu „Podjęcie uchwał” i poprosił Panią
Burmistrz o informację dotyczącą pierwszego projektu uchwały.
1/ Renata Surma - Burmistrz - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej. Poinformowała, że zmieniła się ostateczna wartość
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu dla zadania pn. Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem
o dofinansowanie ze środków unijnych dla przedsięwzięcia o nazwie „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kłodzka” i aktualnie wyniesie
134 800,00 zł, a wypłacona zostanie w całości w październiku 2010 r. Zgodnie
z zasadami określonymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu w zakresie udzielania pożyczek na wykonanie dokumentacji
niezbędnych do pozyskania środków z funduszy unijnych, karencja w spłacie rat kapitału
wynieść może 2 lata i jest liczona od wypłaty ostatniej raty pożyczki.
2/ Teresa Słowińska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - poinformowała, że
komisja na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2010 r. zaopiniowała pozytywnie projekt chwały
Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
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W związku z tym, że nie było uwag i głosów w dyskusji ze strony radnych,
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Rada w obecności 18 radnych, w głosowaniu jawnym, 18 głosami za, jednogłośnie
podjęła:
Uchwałę Nr LX/520/10
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
- stanowiącą załącznik nr 2
2. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego projektu uchwały i poprosił Panią
Burmistrz o informację dotyczącą tego tematu.
1/ Renata Surma - Burmistrz - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2010. Poinformowała, że:
I. Proponowane zmiany po stronie dochodów budżetowych
są wynikiem zwiększenia planu w wysokości 150 000 zł tytułem podpisania umowy
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania z zakresu pomocy
i integracji społecznej w ramach realizacji Programu ,,Aktywne formy przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu”. Dofinansowania stanowi uzupełnienie środków własnych na
realizację zadania Pt.: ,,Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz
budownictwa socjalnego”.
II. Proponowane zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:
1) wprowadzonych zmian dochodów budżetowych;
2) zwiększenia planu w wysokości 134.800 zł tytułem zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.: Dokumentacja
wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych dla
przedsięwzięcia o nazwie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji
Bystrzyca Kłodzka”;
3) zmian zgłaszanych przez wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu
wydatków;
4) zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu
wydatków.
III. Proponowane zmiany w załącznikach:
1) nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych;
2) nr 6 - Zestawienie planowanych dotacji;
3) nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2012;
4) nr 7 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012
są wynikiem wprowadzonych zmian wydatków budżetowych.
IV. Proponowane zmiany w załączniku nr 3 - Przychody i rozchody budżetu
wynikają z wprowadzonych zmian wydatków budżetowych - zwiększenia planu tytułem
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.:
Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie ze środków
unijnych dla przedsięwzięcia o nazwie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
aglomeracji Bystrzyca Kłodzka” w wysokości 134.800 zł.
2/ Teresa Słowińska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - poinformowała, że
komisja na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2010 r. zaopiniowała pozytywnie projekt chwały
Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
3/ Adam Popławski - radny - pyta, czy przypadkiem nie wkradł się błąd w projekcie
uchwały, czy zwiększenie planu następuje o 150 zł, czy o 150 000 zł>
4/ Renata Surma - Burmistrz - przeprosiła i mówi, że ma być napisane 150 000 zł.
W związku z tym, że nie było uwag i głosów w dyskusji ze strony radnych,
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Rada w obecności 19 radnych, w głosowaniu jawnym, 19 głosami za, jednogłośnie
podjęła:
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Uchwałę Nr LX/521/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
- stanowiącą załącznik nr 3
3. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego projektu uchwały Rady Miejskiej
i poprosił Panią Burmistrz o informację dotyczącą tego tematu.
1/ Renata Surma - Burmistrz - przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka wzdłuż obwodnicy drogowej.
Poinformowała, że w związku ze zleconym opracowaniem koncepcji rozwiązania
gospodarki wodno - ściekowej dla nowo projektowanej Strefy WSSE „Inwest Park”
w Bystrzycy Kłodzkiej na działkach nr 33 i 34 (obr. geodezyjny Niedźwiedna)
i prawidłowym przygotowaniem oferty dla potencjalnego inwestora, konieczna jest zmiana
przebiegu dróg dojazdowych (symbole planu D1/2) w obszarze wskazanym do zmiany
planu miejscowego. Ustalenia dotyczące funkcji podstawowej dla poszczególnych terenów
pozostają bez zmian tj. tereny zabudowy produkcyjnej (symbol planu PBS) i są zgodne
z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bystrzyca Kłodzka zatwierdzonego uchwałą XXXVIII/232/97 Rady
Miejskiej z dnia 6 czerwca 1997 r. W związku z powyższym przystąpienie do sporządzenia
zmiany planu miejscowego uznaje się za celowe i zasadne.
2/ Elżbieta Mierzwińska - Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy
- poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2010 r. zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego
w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka wzdłuż obwodnicy drogowej
W związku z tym, że nie było uwag i głosów w dyskusji ze strony radnych,
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Rada w obecności 19 radnych, w głosowaniu jawnym, 19 głosami za, jednogłośnie
podjęła:
Uchwałę Nr LX/522/10
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach miasta
Bystrzyca Kłodzka wzdłuż obwodnicy drogowej
- stanowiącą załącznik nr 4
4. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego projektu uchwały i poprosił Panią
Burmistrz o informację dotyczącą tego tematu.
1/ Renata Surma - Burmistrz - przedstawiła projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2010 – 2015. Poinformowała, że ustawa z
dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
niektórych innych ustaw, nakłada na gminę obowiązek tworzenia gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowania i realizację gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz
tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.
2/ Jan Malej - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych - poinformował, że komisja na
posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2010 r. zaopiniowała pozytywnie projekt chwały Rady
Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2010 – 2015.
W związku z tym, że nie było uwag i głosów w dyskusji ze strony radnych,
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Rada w obecności 19 radnych, w głosowaniu jawnym, 19 głosami za, jednogłośnie
podjęła:
Uchwałę Nr LX/523/10
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
na lata 2010 – 2015
- stanowiącą załącznik nr 5
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5. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego projektu uchwały i poprosił Panią
Burmistrz o informację dotyczącą tego tematu.
1/ Renata Surma - Burmistrz - przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Poinformowała,
że w tym przypadku podobnie ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw nakłada na gminę
obowiązek tworzenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym
opracowanie i realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych w tym
powoływania i odwoływania członków tych zespołów.
Zgodnie z interpretacją zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
nowelizowanej w czerwcu 2010 r. procedura tworzenia zespołów interdyscyplinarnych
powinna odbywać się w czterech następujących po sobie krokach:
1) stworzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy;
2) przyjęcie uchwały Rady w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania;
3) zwarcie porozumienia pomiędzy Burmistrzem, a instytucjami, o których mowa w art. 9a
ust. 8 cytowanej ustawy (Policja, Ochrona Zdrowia);
4) powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego w drodze Zarządzenia Burmistrza.
2/ Jan Malej - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych - poinformował, że komisja na
posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2010 r. zaopiniowała pozytywnie projekt chwały Rady
Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
W związku z tym, że nie było uwag i głosów w dyskusji w temacie dotyczącym treści
projektu uchwały ze strony radnych, Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad projektem uchwały
Rada w obecności 17 radnych, w głosowaniu jawnym, 17 głosami za, jednogłośnie
podjęła:
Uchwałę Nr LX/524/10
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
- stanowiącą załącznik nr 6
6. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego projektu uchwały i poprosił Panią
Burmistrz o informację dotyczącą tego tematu.
1/ Renata Surma - Burmistrz - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na realizację projektu „Romowie w integracji społecznej i zawodowej”. Poinformowała, że
Gmina Bystrzyca Kłodzka /Centrum Integracji Społecznej w sierpniu 2009 przystąpiła do
otwartego konkursu 2/1.3.1 POKL Projekty na rzecz społeczności romskiej - tytuł projektu:
„Romowie w integracji społecznej i zawodowej”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
w lipcu 2010 roku. Gmina Bystrzyca Kłodzka/ Centrum Integracji Społecznej od miesiąca
października 2010 przystępuje do realizacji projektu, dlatego też proponuje podjęcie tej
uchwały.
2/ Jan Malej - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych - poinformował, że komisja na
posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2010 r. zaopiniowała pozytywnie projekt chwały Rady
Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Romowie w integracji
społecznej i zawodowej”.
W związku z tym, że nie było uwag i głosów w dyskusji w temacie dotyczącym treści
projektu uchwały ze strony radnych, Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad projektem uchwały.
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Rada w obecności 17 radnych, w głosowaniu jawnym, 17 głosami za, jednogłośnie
podjęła:
Uchwałę Nr LX/525/10
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Romowie
w integracji społecznej i zawodowej”
- stanowiącą załącznik nr 7
7. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego projektu uchwały i poprosił Panią
Burmistrz o informację dotyczącą tego tematu.
1/ Renata Surma - Burmistrz - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na realizację projektu „Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem
alkoholowym”. Poinformowała, że Gmina Bystrzyca Kłodzka /Ośrodek Pomocy Społecznej
w kwietniu 2010 przystąpiła do otwartego konkursu I/7../A/10 POKL inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji pt: „Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem
alkoholowym”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lipcu 2010 roku. Gmina Bystrzyca
Kłodzka/ Ośrodek Pomocy Społecznej od miesiąca sierpnia 2010 roku przystępuje do
realizacji projektu. Zgoda Rady Gminy wyrażona w uchwale jest konieczna do podpisania
umowy o dofinansowanie z instytucją pośredniczącą tj. Dolnośląskim Wojewódzkim
Urzędem Pracy, dlatego też proponuje podjęcie tej uchwały.
2/ Jan Malej - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych - poinformował, że komisja na
posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2010 r. zaopiniowała pozytywnie projekt chwały Rady
Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Nie poddaj się! Wsparcie osób
dotkniętych uzależnieniem alkoholowym”.
W związku z tym, że nie było uwag i głosów w dyskusji w temacie dotyczącym treści
projektu uchwały ze strony radnych, Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad projektem uchwały
Rada w obecności 17 radnych, w głosowaniu jawnym, 17 głosami za, jednogłośnie
podjęła:
Uchwałę Nr LX/526/10
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Nie poddaj się!
Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym”
- stanowiącą załącznik nr 8
8. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego projektu uchwały i poprosił Panią
Burmistrz o informację dotyczącą tego tematu.
1/ Renata Surma - Burmistrz - przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.
Poinformowała, że Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa z siedzibą w Legnicy
zwróciła się z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie lokalu na cele działalności sakralnej,
uzasadniając to potrzebami tutejszej wspólnoty Zboru Romów w Bystrzycy Kłodzkiej.
W związku z faktem, iż Zbór Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Bystrzycy
Kłodzkiej jest najemcą przedmiotowego lokalu, jak również uzyskał osobowość prawną,
zasadne jest, aby sprzedaż lokalu nastąpiła na jego rzecz.
2/ Teresa Słowińska - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - poinformowała, że
komisja na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2010 r. zaopiniowała pozytywnie projekt chwały
Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży nieruchomości.
W związku z tym, że nie było uwag i głosów w dyskusji w temacie dotyczącym treści
projektu uchwały ze strony radnych, Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad projektem uchwały
Rada w obecności 19 radnych, w głosowaniu jawnym, 19 głosami za, jednogłośnie
podjęła:
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Uchwałę Nr LX/527/10
o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży nieruchomości
- stanowiącą załącznik nr 9
Ad 7.
Przewodniczący przystąpił
do realizacji punktu dotyczącego „Informacji
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli”.
Roman Bogdał - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - poinformował, że Komisja
Rewizyjna najbliższe swoje posiedzenie odbędzie 31 sierpnia br. i będzie pracowała nad
skargą oraz informacjami Burmistrza dotyczącymi wydanych zarządzeń i decyzji.
Ad 8.
Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu dotyczącego „Informacji Burmistrza”.
Renata Surma - Burmistrz - poinformowała, iż w związku z tym, że była na urlopie, nie
przedstawi informacji w tym punkcie.
Ad 9.
1/ Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu „Zapytania radnych”.
2/ Jan Szkwarek - radny - pyta, kiedy ruszy remont dachu na remizie strażackiej
w Pławnicy?
3/ Renata Surma - Burmistrz - mówi, że został rozpisany przetarg i lada dzień będzie
rozstrzygnięty i będzie podpisana umowa. Ma nadzieję, że do 15 września powinny się
rozpocząć prace remontowe.
Ad 10.
Przewodniczący w punkcie dotyczącym „Informacji Przewodniczącego Rady”.
Poinformował, że do Biura Rady wpływają pisma wymagające opinii i te są kierowane od
razu do rozpatrzenia przez komisje stałe.
Poza tym do Biura Rady wpłynęły też pisma od:
a/ od p. Krystiana Sęgi dotyczące ruchu kołowego na odcinku rogi wojewódzkiej
w Starej Bystrzycy w kierunku łącznika do Szklarki, które to pismo skierował do
p. Burmistrz,
b/ od Prezesa Zarządu ZWiK-u.
Poinformował też, że każdy z radnych ma w przegródce druki oświadczenia majątkowego
wg stanu na dzień 12 września. Prosi złożyć wypełnione druki do Biura Rady. W
przypadku niejasności, co do wypełnienia druku prosi o kontakt z p. Kustrą.
We wrześniu mamy w planie sesji:
a) dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz utylizacja i usuwanie azbestu,
b) sprawozdanie z wykonania planu finansowego i rzeczowego za I półrocze 2010 r.,
c) realizacja inwestycji na terenie gminy.
Dodał też, że do końca kadencji odbędą się jeszcze dwie sesje i najprawdopodobniej
sesja październikowa odbędzie się w ratuszu. Pozostały jeszcze do zakupienia meble oraz
kwestie techniczne dotyczące przeniesienia Biura Rady, ale ma nadzieję, że uda się to
zrealizować w najbliższym czasie i ostatnia sesja odbędzie się właśnie tam. Zastanawia
się również nad sposobem podziękowania radnym za tą czteroletnią wspólną pracę.
Propozycja będzie w najbliższym czasie wszystkim radnym przedstawiona i na pewno
jakieś małe upominki radni otrzymają.
Ad11.
1/ Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu „Sprawy różne i wolne
wnioski”.
2/ Dariusz Krzemiński - radny - mówi, że na Małym Rynku jest położona kostka i po
remoncie kanalizacji ta kostka nie została ułożona z powrotem – są dziury, że nie można
ani przejść pieszo, ani przejechać samochodem.
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3/ Jan Malej - radny - pyta, kiedy ruszy remont ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej.
4/ Renata Surma - Burmistrz - w ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty przetarg na
wyłonienie wykonawcy wymiany sieci gazowej przez zakład gazowniczy. Z tego, co jej
powiedziano, to w tym tygodniu ma zostać podpisana umowa i ma nadzieję, że
początkiem września ruszy wymiana sieci gazowej. Jeśli chodzi o wykonanie nawierzchni
ulicy, to wspólna pula pieniędzy i z gminy i z powiatu jest trochę za mała. Do projektu była
brana pod uwagę zarówno część gminna ulicy jak i część powiatowa i w związku z tym
prosiła powiat, aby podejść do tego problemu w taki sposób, żeby w tym roku wykonać
nawierzchnię części ulicy od apteki do szpitala – tą, która jest w najgorszym stanie i wtedy
zobaczymy, ile środków zostanie na część gminną ulicy i wykonamy to, na co wystarczy
w ramach tych pieniędzy, które mamy na ten rok. Tak więc taka jest propozycja,
a w przyszłym tygodniu zarząd ma się odnieść do tej propozycji.
5/ Andrzej Wziątek - radny - przypomina, że na jednaj z sesji radni podjęli decyzję
o deklaracji 200 zł ze swoich diet dla powodzian oraz mówiono o przekazywaniu też
innych rzeczy tj. zboża, żywności, środków czystości itp. W związku z tym pyta, czy te
zamierzenia zostały zrealizowane oraz proponuje podać wykaz radnych, którzy przekazali
pieniądze dla powodzian.
6/ Renata Surma - Burmistrz - poinformowała, że jeśli chodzi o dary rzeczowe, to
wszystko zostało rozdysponowane, natomiast jeśli chodzi o pieniądze, to nadal wpływają
one na to konto popowodziowe. W związku z tym, że ta kwota pieniędzy musi przejść
przez nasz budżet, jest propozycja, aby w miesiącu wrześniu wprowadzić ją do budżetu
i radni zdecydują, jakieś gminie i komu chcemy pomóc, tym bardziej, że część tych
środków, które wpłynęły na to konto, są to środki celowe, a więc już został wskazany
beneficjent tych środków.
7/ Przewodniczący - mówi, że odnośnie tych dobrowolnych wpłat radnych na powodzian,
to w większości zostały one uregulowane. Nie interesował się tym, kto wpłacił, a kto nie,
ale kwota, która została zebrana przez p. Kustrę została przekazana na konto
popowodziowe. Pan Kutra wyszedł po wykaz radnych, którzy wpłacili pieniądze i zaraz
udostępni ja zainteresowanym.
8/ Ryszard Krząstek - radny - pyta, kiedy rozpoczną się prace związane z wymianą
wodociągu w Długopolu-Zdroju oraz jak zakończyła się sprawa dotycząca przetargu na
wykonawcę rewitalizacji Parku Zdrojowego.
9/ Renata Surma - Burmistrz - mówi, że m.in. podejmując dzisiaj uchwałę o pożyczce
i zakończonej już dokumentacji w miesiącu październiku lub listopadzie będzie nabór
wniosków i będzie można uzyskać 4 mln zł na sfinalizowanie przynajmniej prac, które są
przewidziane na terenie samego Długopola-Zdroju. Co do sprawy dotyczącej przetargu na
wykonawcę rewitalizacji Parku Zdrojowego poinformowała, że została ona już ostatecznie
rozstrzygnięta przez Izbę Odwoławczą, do której skargę na unieważnienie przetargu
złożyła jedna z firm biorących w nim udział. Sprawa została wygrana przez gminę i cała
procedura przetargowa została rozpisana ponownie, a rozstrzygnięcie przetargu nastąpi
w miesiącu wrześniu.
10/ Mieczysław Kamiński - mieszkaniec Bystrzycy Kłodzkiej - przedstawił kilka
problemów, które należy w Bystrzycy Kłodzkiej rozwiązać. Uważa, że inwestycje
realizowane przez gminę w tym roku są nietrafione i nieudane. Jego zdaniem obecna
władza w tej kadencji nie zrealizowała żadnej inwestycji. Jeśli chodzi o remont ulicy
Okrzei, to powinna ona być wyremontowana w trybie natychmiastowym, w ciągu miesiąca
czasu, a nie tak etapowo. Następną sprawą, którą poruszył, to to, że władze gminy nie
podjęły żadnych działań, jeżeli chodzi o rozwiązanie gospodarki związanej z komunikacją
w starym mieście, w centrum. Mówi, że mieszkańcy go zaczepiają i pytają, kiedy ten rynek
zostanie zamknięty dla ruchu kołowego. Kolejna sprawa, którą porusza – to PKS. Centrum
miasta jest w dalszym ciągu zakorkowane i problem z parkingami na obrzeżach miasta
nadal istnieje. Mówi, że jest sezon turystyczny i dużo ludzi chodzi po Bystrzycy, ale jego
zdaniem gmina nie jest przygotowana do sezonu turystycznego, nie ma atrakcji
turystycznym i magnezu, który przyciągałby turystów. Następnie wypowiadał się na temat
dożynek gminnych. Uważa, że miejsce i termin dożynek są nieodpowiednie. Nie
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przypomina sobie, aby kiedykolwiek były one w Bystrzycy Kłodzkiej. Powinno się
szanować tradycje, bo dożynki są dla mieszkańców wsi. Mówi też, że estetyka naszego
miasta jest w opłakanym stanie, pomimo pracy brygady, która kosi i sprząta. Uważa, że
wymiana okien w ratuszu z drewnianych na drewniane i to jeszcze na białe, to
nieprzemyślany pomysł. Porównuje inwestycje wykonywane w Gminie Kłodzko. Mówi, że
organizacja takich imprez, jak Dni św. Floriana i wydawanie pieniędzy – mija się z celem,
ponieważ ocena mieszkańców jest bardzo negatywna, gdyż trzy czwarte ludzi nużących
się w błocie - było w sztok pijanych. Mówi, żeby zastanowić się nad tym, czy chce taką
promocję miasta stosować.
11/ Przewodniczący - prosi p. Kamińskiego, aby powiedział o czymś pozytywnym
w gminie, ponieważ wszystko neguje, wszystko jest źle. Czy faktycznie nic nie ma takiego,
co mógłby pochwalić?
12/ Mieczysław Kamiński - mówi, że w ubiegłym tygodniu w czwartek był na spotkaniu
z przedsiębiorcami bystrzyckimi, jako kandydat na burmistrza i tam jeden
z przedsiębiorców zadał pytanie, aby powiedzieć, czym Bystrzyca Kłodzka może się
pochwalić? Odpowiedział, że trudno wymienić tu jakieś pozytywne rzeczy, aczkolwiek
jedynym dobrym posunięciem było przejęcie dworca PKP oraz próba jego ratowania
i rewitalizacji.
13/ Przewodniczący - mówi, że zadał pytanie i oczekiwał krótkiej odpowiedzi: tak lub nie,
a p. Kamiński nadal neguje wszystko.
14/ Danuta Grochalska - sołtys wsi Gorzanów - na początku swojej wypowiedzi
przeprasza, ponieważ na jednaj z sesji złożyła oświadczenie, że nie będzie starowała
poczynając od urzędu sołtysa, a kończąc na marszałku i złamała ta obietnicę, ponieważ
została sołtysem wsi Gorzanów. Następnie odniosła się do wypowiedzi p. Kamińskiego
i mówi, że wydaje jej się, że oboje chodzą chyba po innej Bystrzycy. Przytoczyła również
artykuł z gazety, w którym było napisane, że na szczęście skończyła się wymiana K na K mamy nowego Burmistrza w Bystrzycy Kłodzkiej - p. Renatę Surmę. Pan Kamiński
w swojej wypowiedzi wszystko negował, wszystko jego zdaniem jest źle. Nie wie, z jakimi
turystami spotyka się p. Kamiński, ale ona spotyka turystów, którzy mówią, że wreszcie
Bystrzyca Kłodzka zaczyna normalnieć. Nie przypomina sobie, żeby inwestycje
za poprzednich burmistrzów były podejmowane tak, jak są teraz. Pan Kamiński odwoływał
się też do Kłodzka. Mówi, aby brać odpowiedzialność za swoje słowa, bo ona bierze.
Jeżeli p. Kamiński powołuje się na Kłodzko, a „jedzie po głowie” pani Burmistrz, ze
zadłuża miasto biorąc kredyty na inwestycje, to prosi się wybrać razem z nią do
Burmistrza Kłodzka i dowie się, jaki dług ma zaciągnięte Kłodzko na inwestycje – dług
przerósł możliwości spłaty, a jest zaciągany nadal. Odnośnie muzeum, które też ostatnio
p. Kamiński krytykował, to ona je zna prawie że od powstania i tak, jak muzeum wygląda
dzisiaj, to co prezentuje i tak, jak jest prowadzone, nigdy wcześniej nie było. Chwali
obecnego dyrektora muzeum, ponieważ pracowała z nim przez kilka lat i zna jego poziom,
jeżeli chodzi o muzealnictwo, a tu w Bystrzycy pokazał więcej niż ona znała w Kłodzku.
Mówi też, że ma trochę żalu do p. Przewodniczącego i radnych, ponieważ dokładnie
przeczytała statut gminy oraz punktu dotyczące prowadzenia sesji i jest oburzona, że
pozwala się na takie wypowiedzi p. Kamińskiego. Przypomina, że na poprzedniej sesji
wyszła zaraz po wypowiedzi p. Mieczysława. Może niepotrzebnie wyszła, bo ci, którzy
zostali do końca, powiedzieli, że straciła bardzo cenną jeszcze jedną wypowiedź. Nie
będzie cytowała, bo nie było jej przy tym. Natomiast podczas dzisiejszej wypowiedzi p.
Kamiński z Bystrzycy zrobił miasto alkoholików, skoro wszystkie imprezy organizowane
przez gminę kończą się nurzaniem w alkoholu. Uważa, że po tej wypowiedzi radni powinni
zareagować i przykro jej, że ona to robi, jako gość, ale niestety ktoś musi ukrócić tą pasję
p. Kamińskiego. Przypomina, że p. Kamiński często podczas swojej wypowiedzi chciał
wręczać żółte, czy czerwone kartki dla p. Burmistrz za jej działalność i ciekawa jest jaki
jeszcze kolor wymyśli, bo w sporcie już innych kolorów nie ma. Na zakończenie swojej
wypowiedzi składa serdeczne podziękowania p. Burmistrz oraz wszystkim pracownikom, z
którymi spotkała się przez te prawie dwa miesiące, jako sołtys, ponieważ ani jedna sprawa
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nie została nie załatwiona, a nawet zostało więcej załatwione niż to, o co ona prosiła.
Wszystkie wydziały, do których się udała, udzieliły fachowej, rzetelnej pomocy.
15/ Przewodniczący - mówi, że p. Kamiński oraz p. Grochalska próbują go pouczać, jak
ma prowadzić sesję, a on uważa, że realizuje zadania, które zawarte są w statucie i nie
zmieni się w swoim postępowaniu. To faktycznie nie jest Białoruś, jak to często mawia
p. Kamiński - jest demokracja i każdemu można udzielić głosu w sprawach różnych
i każdy może wypowiedzieć swoje zdanie.
16/ Bogdan Krynicki - radny - mówi, że jest „powalony” misją p. Grochalskiej i głęboko
współczuje wsi Gorzanów. Właściwie nie powinien komentować tego, co się tutaj
wydarzyło, bo nie każdy jest w stanie pouczać Przewodniczącego, czy radnych, a to
z tego powodu, że ludzie dzielą się na tych, którzy mówią, co wiedzą, oraz na tych, którzy
wiedzą, co mówią. Odnośnie tego, co powiedział p. Kamiński z kolei, mówi, że to nie jest
tak do końca, że nic się w tej Bystrzycy nie zrobiło. Przypomnijmy sobie końcówkę lat
osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, jak Bystrzyca wówczas wyglądała: zamknięte
ulice, powalone domy, a teraz już tego nie ma – o tym się zapomina. Mówi: „Która wieś
pamięta, że 7 lat temu włożono w ich ziemię wodociąg i leci woda już bez chodzenia,
proszenia i rzucania gromów na gminę - zapomina się o tych dobrych rzeczach i tak samo
w Bystrzycy się dzieje”. Jednym z walorów Bystrzycy jest ta prowincjonalność, tak więc nie
zrobimy z niej Las Vegas. Nie zrobimy z niej też Kłodzka, które jest od wieków miastem
centralnym ziemi kłodzkiej, centralnym handlowo, komunikacyjnie, turystycznie i tego nie
zmieniły, nawet jeśli będziemy mieli np. podziemną trasę turystyczną, którą p. Kamiński
tak postuluje przez wiele lat, czy też inne atrakcje. Przypomina, że nawet w czasach, kiedy
Bystrzyca była dla powiatu prężnym miastem i zdobywała miss Dolnego Śląska – było 20,
czy 30 autokarów tzw. wycieczek po ziemi kłodzkiej, które wchodziły do Bystrzycy,
zwiedziły i odjeżdżały i takich miast jest wiele w Polsce. Na tym to polega właśnie, że
ogląda się atrakcje i się wyjeżdża, a zarabia się na turyście wtedy, kiedy turysta tu nocuje,
zjada posiłki, wypija piwo, czy coś innego lub pozostaje tu, co najmniej dobę. Tak, więc
każdy z byłych burmistrzów (on oraz p. Kamieński), jak i obecna p. Burmistrz – dołożył
swoją cegiełkę do tego obecnego wyglądu Bystrzycy Kłodzkiej, pomijając wszystkie
mankamenty tych dwudziestu lat, w których (jak to p. Kamieński kiedyś powiedział) –
brakowało kontynuacji programów. Nie zdobyliśmy się, jako to środowisko – na to, żeby
przyjąć jakiś plan ogólny, docelowy, strategiczny naszego miasta, bo zazwyczaj to się robi
pod aktualnych wyborców, pod radnych – taka jest natura demokracji. On wcale by się tak
bardzo nad tą Bystrzycą nie użalał, nie zapłakiwał, bo widzi i dostrzega w sposób bez
emocji z misjonarskich zapędów, że Bystrzyca - może powoli - ale biorąc pod uwagę jej
stan techniczny typu skarpy itp. – sukcesywnie, kawałkami zmienia się bardzo pozytywnie.
Uważa, że każda kadencja zamyka się pewną pozytywną pulą „persaldo” dla Bystrzycy
i dla gminy. Przypomina, że nasza gmina, czyli ta część wiejska, jest największa
w dawnym województwie wałbrzyskim – nie wie, natomiast jak jest teraz w województwie
dolnośląskim. Mamy taką sytuację, jaką mamy i Bystrzyca Kłodzka nie jest to prosta
gmina, dlatego nie da rady porównywać jej do innych gmin. Podsumowując tą kadencję
mówi, iż on by się nie załamywał, że tam jakiś turysta narzeka, ponieważ
w najpiękniejszych muzeach, czy najpiękniejszych rynkach turyści narzekają. Mówi: „my
patrzmy i czerpmy tą naszą motywację i chęć do działania z tego, co się nam zmieniło, bo
jak będziemy ciągle podkreślać to, co jest brzydkie, czy krzywe itd., to będzie nas to
hamować”. Należy mówi, że mamy jeszcze dużo tych krzywizn, czy brzydoty, ale już dużo
zostało zrobione. Uważa, aby o tej sesji sierpniowej starać się motywować pozytywnie,
aby na ostatniej nie powiedzieć tak, że nie za bardzo jest się czym chwalić. Po każdej
kadencji – czy to byli dwaj panowie K na K – jak powiedziała p. Grochalska, czy jest to p.
S – jak byśmy to pozbierali i spisali ze wszystkich kadencji – naprawdę urósłby wielki
wykaz inwestycji, które poszczególne rady, burmistrzowie, czy kiedyś zarządy – wykonały.
Apeluje o optymizm.
17/ Mieczysław Kamiński – wypowiada się odnośnie tego, co powiedziała p. Grochalska.
Krytyka jest podstawą demokracji i każdy ma prawo, a szczególnie na sesji Rady Miejskiej
– zabrać głos i wyrazić swoje zdanie, a Przewodniczący ma obowiązek udzielić głosu.
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Uważa, że na sesjach w Bystrzycy Kłodzkiej jest i tak wysoka kultura. Patrząc na sesję w
innych miastach, gdzie się kłócą i wypychają oraz są sprawy sądowe itp. to tutaj i tak
wszystko się kończy dosyć kulturalnie. Wypowiada się odnośnie dyrektora muzeum i
uważa, że ściąga on tylko pewne wystawy, które w większości nie maja nic wspólnego z
Bystrzycą Kłodzką, więc dziwi się, że p. Grochalska chwali takiego dyrektora. Jest to
muzeum samorządowe, a jego dyrektor nie przychodzi nawet na sesję. Podkreśla, że w
muzeum powinna być izba regionalna, poświęcona historii Bystrzycy. Zgadza się z p.
Krynickim, co do tego, że jest to bardzo trudna gmina, problemy są skomplikowane, ale
czas najwyższy, żeby realizować pewne strategiczne cele, które pchną nasze miasto i
gminę do przodu.
18/ Przewodniczący - mówi, że podczas wypowiedzi p. Kamińskiego przez moment
zamknął oczy oraz zatkał uszy i przypomniał sobie wizję, czy przepowiednie
p. Kamińskiego dotyczącą Burmistrza p. Krynickiego. Wtedy wg. p. Kamińskiego – to już
była tragedia, gmina tak była zadłużona, że tylko powinien przyjść komornik i sprzedać
naszą Bystrzycę, a jak widać nie doszło do takiej sytuacji – jest dobrze i ma nadzieję, że
również będzie podobnie, jeżeli chodzi o kadencję obecnej Burmistrz p. Renaty Surmy.
19/ Andrzej Wziątek - radny - mówi, że obiecał sobie, że będzie siedział cicho na
dzisiejszej sesji, ale p. Kamiński nie pozwoli siedzieć cicho, kolejny raz obrażając radnych
i atakując p. Burmistrz – uważając, że nic przez te 4 lata nie zostało zrobione. On tak nie
uważa i jakąś tam cegiełkę, jako radny – dołożył do tego, co zostało zrobione. Odniósł się
do gazety wyborczej, na którą powoływał się p. Kamiński, gdzie było napisane, że
Bystrzyca jest byle jaka, a następnie p. Kamiński powiedział (co jest oczywista nieprawdą),
że ci sami fachowcy napisali, że Bystrzyca krótko, bo krótko, ale należała do państwa
Polskiego. Uważa, że p. Kamiński, jako historyk, nie powinien takich fałszywych rzeczy
opowiadać. Jeśli te artykuły o Bystrzycy napisali fachowcy, to są one tak prawdziwe, jak
to, że kiedykolwiek Bystrzyca była w państwie polskim i on za takich fachowców dziękuje
i cały artykuł „bierze w łeb”. Będzie bardzo wdzięczny p. Kamińskiemu, jeśli ten znajdzie
mu odpowiedni fragment historii Polski, gdzie Hrabstwo Kłodzkie, należało do Królestwa
Polskiego. Jest tu na sali Karl Heinz Ludwig i gdyby coś, to można się udać do niego na
drobne korepetycje, chociażby dla dobra sprawy. Mówi też, że „ubodło go” bardzo
określenie, iż Dni św. Floriana, to pijacka impreza, gdzie całe miasto pije i nic innego nie
robi. „Ubodło go” tym bardziej, że był jednym z inspiratorów tych działań na górze
parkowej. Uważał i uważa nadal, że jest to najpiękniejsza impreza, jaka ma miejsce
w naszym mieście. Dziwi się, że p. Kamińskiemu chciało się po godzinie 23:00
spacerować po Górze Parkowej i oglądać pijaków, a jeśli chodzi o pijaków to historia
Bystrzycy zna takie fakty, że nie tylko na Górze Parkowej się ludzie upijali. Podkreśla, że
zabolały go te dwie sprawy, że na forum publicznym przedstawia się fałszywą historię,
oraz to, że Dni św. Floriana zostały aż tak zdefiniowane, zdeprecjonowane.
20/ Bogdan Krynicki - radny - chcąc odnieść się merytorycznie do pewnych rzeczy,
przypomina, że swego czasu była dyskusja w naszej gminie w różnych środowiskach
i była taka propozycja, aby oddzielić miasto od wsi ze względu na wielkość obciążeń dla
gminy, gdyż wieś miała na tym zyskać. Były robione ku temu „przymiarki”, jakby to było,
jeśli doszłoby to do skutku. Zmierza do tego, że bardzo łatwo jest obliczyć, że chcąc zrobić
z Bystrzycy piękne miasteczko, o co zabiega p. Kamiński i o co w pewnym sensie ma
pretensje, to należałoby przez dwie kadencje pod rząd – cały budżet oraz kredyty wydać
na sama infrastrukturę, którą się schowa pod ziemię i turysta jej nie zobaczy. Wiemy, jakie
są wyceny kanalizacji i wymiany sieci wodociągowej w samej części tej najstarszej.
Trudno sobie wyobrazić takiego burmistrza, który powie, że nic nie robimy, bo trzeba
inwestować w miasto – to jest niemożliwe. Podkreśla, że zawsze wybór jest miedzy złym
a gorszym lub lepszym albo gorszym przy takiej właśnie gminie, gdzie mamy podobną
ilość mieszkańców na terenie wiejskim i miejskim. Tu jest trudno powiedzieć, kto jest
ważniejszy, choć wiadomo, że centrum gminy jest Bystrzyca Kłodzka. Każda następna
rada musi zacząć od tego, żeby wiedzieć, jakim potencjalnym ciężarem budżetu gminy
jest doprowadzenie w czasie bardzo krótkim (dwie kadencje) wyglądu miasta, do takiego,
jaki byśmy wszyscy chcieli. Nie zna ani jednego radnego, który uważałby, że to miasto jest
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za ładne i już dość w nim zrobione – „więcej nie róbmy – róbmy na wsi”. W pierwszych
kadencjach było 33 radnych, teraz się zmniejszy do 15-tu i każdy radny ma jakieś tam
swoje interesy. On należał i należy do radnych, którzy rzadko przychodzą po prośbie
w jakichś swoich sprawach – stara się to robić w sposób systemowy, ale wie, że na tym
m.in. polega rola przedstawicielstwa i nie można mieć do radnych też pretensji, że jeden
chodzi do p. Burmistrz co 3 dni i próbuje coś „ugrać”. Takie są mentalności ludzi, takie są
podejścia do sprawy, czy osobowości, a demokracja to jest to słynne chińskie
powiedzenie: „Niech kwitnie tysiąc kwiatów” – różnych. Tak więc jeśli jest tysiąc ludzi, to
jest i tysiąc różnych pomysłów i tysiąc ocen. Na sesji rady decyduje się o czymś – lepiej,
czy gorzej – zazwyczaj tak, jak pozwalają warunki i jakie mamy wyobrażenie
o pierwszeństwie w gminie. Powinno się każdą kadencję nowej rady zaczynać od tego,
żeby przedstawić radnym potrzeby miasta, które opiewają na około 100 mln zł i niech
decydują, czy robimy miasto, czy dzielmy to na cząstki, a jak na cząstki, to nie wszyscy
będą zadowoleni.
21/ Danuta Grochalska - mówi, że szanuje demokracje i jeżeli zostało to, co powiedziała,
źle odebrane, to stać ją na słowo „przepraszam”. Celem jej wypowiedzi nie było
upominanie nikogo. To, czy będzie zabierała głos jako mieszkanka, redaktor, czy sołtys,
jest nieważne i uważa, że nikt się nie musi martwić o Gorzanów.
22/ Małgorzata Chszczanowicz - Kierownik Zarządu Budynków Komunalnych - odniosła
się do wypowiedzi p. Kamińskiego, co do wspólnot mieszkaniowych. Istniej ustawa od
1994 roku o własności lokali. Przede wszystkim właściciele decydują o dotacjach, czy
należałoby zwrócić się o dotację, czy też nie. Są tam pewne obwarowania, których należy
przestrzegać i chce tu przybliżyć, dlaczego ona, jako zarządca wspólnot mieszkaniowych,
nie stara się o takie dotacje. Są to obwarowania przede wszystkim finansowe. Młodzież
w naszym mieście w większości wyjechała – zostali rodzice, starsze pokolenie i emeryci,
którzy są właścicielami mieszkań, a gromadzony fundusz remontowy jest bardzo niski.
Żeby otrzymać dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 50% (nie mniej
niż 50 tys. zł) wspólnota musi udowodnić, że ma 50% tej wartości. Wspólnoty, które są
zabytkami, mają na funduszu remontowym 2 lub 3 tys. zł. Proponowano mieszkańcom,
aby zaciągnąć kredyt, a resztę otrzymają dofinansowania, żeby zabezpieczyć
przynajmniej pod względem technicznym zamieszkiwany budynek. Właściciele mieszkań
absolutnie nie zgadzają się na zaciąganie kredytu. Ona, jako zarządca nieruchomości
wspólnot mieszkaniowych realizuje uchwały, które podejmowane są przez właścicieli – nie
przez nią. Właścicielem m.in. jest też gmina i tu p. Burmistrz, jako przedstawiciel gminy
powiedziała, że zgadza się na wszelkiego rodzaju remonty. W większości zabytkowe
budynki znajdują się na Placu Wolności i ul. Kościelnej, gdzie są małe wspólnoty,
a zgodnie z ustawą o własności lokali – musi być w 100% podjęta uchwała. Tak więc jeśli
chodzi o dotacje, to Unia Europejska głównie skupia uwagę na zabytki. Odnośnie
kredytów zaciąganych przez wspólnoty, poinformowała, że Osiedle Szkolne 12, jako
pierwsza wspólnota – otrzymała kredyt termomodernizacyjny (na centralne ogrzewanie).
Rozmowy przed podjęciem tej decyzji trwały długo, bo około półtora raku, ale dzięki temu
teraz oszczędzają. To była pierwsza wielka inwestycja realizowana przez ZBK, jako
zarządcy
i po tej inwestycji rozpoczęły się następne (Osiedle Szkolne 9, 8, 7 i później
ul. Starobystrzycka).
23/ Mieczysław Kamiński - mówi, że wiele elewacji i dachów jest zrobionych, ale jego
zdaniem jest to zasługa wspólnot mieszkaniowych, natomiast są możliwości pozyskania
dotacji i jemu ciągle o to chodzi. Podkreśla, że nikogo nie będzie przepraszał, ponieważ
jest zainteresowany naszym miastem i chce, żeby ona się rozwijało. Przyznaje rację p.
Krynickiemu, że niektórych problemów nie rozwiążemy w ciągu jednej kadencji, ale jeżeli
pchniemy sprawy do przodu, to na pewno się uda.
24/ Aleksander Czaprowski - radny - dodaje, że w Bystrzycy wspólnot, bez udziałów
gminy jest kilka, więc wszystkie remonty, które są robione na terenie miasta są
z udziałem gminy.
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Wnioski z sesji:
Sekretarz sesji poinformował, że nie wpłynął do niego na piśmie żaden wniosek.
Ad 12. Zamknięcie obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący podziękował sekretarzowi sesji
za pełnienie odpowiedzialnego obowiązku oraz radnym za czynny udział i z a m k n ą ł
o b r a d y sześćdziesiątej sesji Rady Miejskiej V kadencji w Bystrzycy Kłodzkiej
o godz. 12.30
Protokołowała: Wioletta Regulska
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