Protokół nr XIII/VIII/2015
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 17.40. Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk, który
gości, mieszkańców, Burmistrza, Skarbnika Gminy Lądek-Zdrój, Sekretarza
Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w
Zdroju, sportowców, rodziców, Jerzego Jończyka, Leszka Kawę i
pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz obecnych na sesji radnych.

powitał
Urzędu
Lądkuinnych

I/2. Przewodniczący Rady Miejskiej –Leszek Pazdyk stwierdził quorum niezbędne
do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sali obrad obecnych było14 radnych.
Brak na Sali obrad Magdaleny Podymy.
I/3. Porządek obrad
Część I.
1. Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie
protokołu z poprzedniej sesji). Przewodniczący- Leszek Pazdyk, poinformował o
wycofaniu z porządku obrad przez Burmistrza Lądka- Zdroju projektu uchwały w
sprawie przyjęcia do wiadomości działań Burmistrza Lądka – Zdroju
zmierzających do pozbawienia kategorii drogi publicznej drogi gminnej nr
119819D – ul. Rynek na terenie Lądka – Zdroju i zaliczenia jej do dróg
wewnętrznych.
Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Wystąpienie trenera MLKS „Śnieżnik” Stronie Śląskie- Leszka Kawy
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta I Gminy Lądek-Zdrój na rok
2015.
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2015-2020.
c/ przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
d/ w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
e/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy (część dz. nr 164/2, nr 165/2 nr 166/2 nr 175/1 nr 174/2 nr
173/2).
f/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy (część dz. nr 2/15 nr 233/3).
g/ zmiany uchwały nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29
września
2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Lądek-Zdrój.
h/ w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów.
j/ zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku- Zdroju.
k/ przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w
sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na
2016 rok.
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l/ w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
4. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej za pierwsze półrocze 2015 r.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
I/1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie protokół
z poprzedniej sesji. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska
przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
II/1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
Burmistrza
Lądka-ZdrojuRoman
Kaczmarczyk
zwracając
się
do
Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował o sprawach, które miały miejsce w
okresie między sesjami.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk odbył szereg spotkań z wójtami,
burmistrzami, starostami w sprawie strategii Obszaru Strategicznej Inwestycji.
Została powołana grupa mająca za zadanie rozdzielenie „środków unijnych”
pomiędzy trzy powiaty, która przychyliła się do propozycji podziału środków
zaproponowany przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Będą trwały dalsze
konsultacje w sprawie podziału środków w ramach powiatów. Orientacyjnie w latach
2015-2020 gmina może otrzymać 7 670 000,00 zł. Istnieje możliwość otrzymania
dodatkowych środków w ramach realizowania projektów wspólnych z innymi
gminami.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk poinformował, iż woda
w wodociągu w Konradowie jest skażona, znajduję się w niej bakteria E.coli.
Podczas bardzo gorącego lata taka sytuacja jest powszechna. W dniu dzisiejszym
pobierane są kolejne próbki wody do dalszych badań, które będą podstawą do
podjęcia kolejnych działań.
Rada Małgorzata Bednarek poprosiła aby Burmistrz krótko zrelacjonował spotkanie
z prof. Ciężkowskim.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk poinformował, iż na spotkaniu
w
sprawie wód termalnych padło szereg ciekawych pytań. Prof. Cięzkowski będzie
współdziałał w sprawie wód termalnych. Planowany jest wyjazd do Poczdamu do
Międzynarodowego Centrum Geotermii.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poprosił o zabranie głosu przez
Leszka Kawę- trenera MLKS „Śnieżnik” Stronie Śląskie.
Leszek Kawa podziękował na możliwość zabrania głosu. Poinformował o sukcesach
młodych sportowców. Brali już udział w Mistrzostwach Europy w Bratysławie.
Podziękował za trud zawodnikom, rodzicom oraz wszystkim osobom
wspomagającym klub. Szczególne wyrazy podziękowania skierował do radnych
Magdaleny Podymy i Eweliny Rycaj.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk podziękował za wystąpienie
i życzył kolejnych sukcesów.
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II/3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie.
a/ dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok
2015.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 7 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się”, Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/70/15, która stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2015-2020.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 6 głosach „za”, 7 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się”, Rada Miejska podjęła nie podjęła uchwały.
c/ przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.

kierunków

Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej- Jolanta Kotlarz poinformowała, że Komisja
Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XIII/71/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej- Jolanta Kotlarz poinformowała, że Komisja
Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XIII/72/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (część dz. nr 164/2, nr 165/2 nr 166/2 nr 175/1 nr
174/2 nr 173/2).
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Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XIII/73/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy (część dz. nr 2/15 nr 233/3).
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XIII/74/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ zmiany uchwały nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29
września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Lądek-Zdrój
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”. Rada
Miejska podjęła uchwałę nr XIII/75/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji
h/ w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Pazdyk poprosił radną Dorotę
Urbańczyk o przedstawienie propozycji przyznania stypendiów.
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych- Dorota Urbańczyk poinformowała, że
na ostatnim posiedzeniu Komisja ds. Społecznych zaproponowała przyznanie
stypendiów następującym uczniom:
stypendia sportowe: Katarzynie Ożga, Weronice Ożga, Julii Maskiewicz, Damianowi
Dados
stypendia naukowe: Wiktorii Kaczmarek
stypendia artystyczne: Ines Hans
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się”,
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/76/15, która stanowi załącznik do protokołu z
sesji.
i/ zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku- Zdroju.
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych- Dorota Urbańczyk poinformowała, że
Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Janusz Sosna zapytał czy proponowane zmiany i przeniesienie działu
promocji do CKiR spowoduje rozwiązanie Wydziału Inwestycji i Rozwoju w UMiG ?
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Czy CKiR otrzyma dodatkowe środki finansowe w celu realizacji zadań promocyjnych
do końca roku ?
Burmistrza Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk poinformował, iż podjął decyzję
żeby promocja i reklama zostały włączone w strukturę instytucji kultury, bo jest to
rozwiązanie najlepsze i sprawdza się w innych miejscowościach. Na pewno nastąpi
reorganizacja wydziału, decyzja w sprawie zmian personalnych nie została jeszcze
podjęta. Na pewno Wydział Inwestycji i Rozwoju jest niedoszacowany kadrowo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 3 głosach „wstrzymujących się”.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/77/15, która stanowi załącznik do protokołu z
sesji.
j/ przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w
sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na
2016 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poinformował, iż przedstawiony
przez grupę radnych projekt uchwały nie został pozytywnie zaopiniowany przez
obsługę prawną. Zawiera szereg błędów i nieścisłości. Poprosił o zabranie głosu
przez inspektora ds. obsługi prawnej- Sebastiana Łukasiewicza.
Inspektor ds. obsługi prawnej- Sebastian Łukasiewicz przedstawił swoje uwagi
prawne dotyczącego przedstawionego projektu, a także uwagi radcy prawnego
Marka Ociepy. Projekt min. nie bierze pod uwagę wcześniejszych regulacji Rady
Miejskiej w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych (chodzi min. o wiek
osób mogących zgłaszać wnioski), przyjmuje harmonogram działań, który nie jest
spójny z obowiązującą procedurą uchwalania budżetu na rok przyszły. Powołuje
również do życia radę ds. budżetu obywatelskiego bez określenia sposobu
powoływania jej członków, a także przyjmuje tryb głosowania internetowego nad
zgłoszonymi projektami obywatelskimi.
Radny Janusz Sosna- podkreślił, iż jego zdaniem w projekcie uchwały nie ma
żadnych sprzeczności, a ostatecznym weryfikatorem będzie Wojewoda Dolnośląski.
Radna Jolanta Kotlarz- wyraziła opinie, iż miasto i wieś winny być traktowane na
równi i takie same kwoty winne zostać przeznaczane na tereny miejskie i wiejskie.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk sformułował pogląd, iż projekt
nie może zostać poprawiony bo uwag natury prawnej jest zbyt dużo.
Radny Tomasz Nowicki podkreślił, iż złożony projekt uchwały został dostarczony do
Biura Rady Miejskiej w odpowiednim terminie, określonym w Statucie Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój. Jeżeli były jakiekolwiek wątpliwości prawne, to wnioskodawcy powinni
być o nich poinformowani wcześniej aby móc poprawić przedłożony projekt uchwały.
Wyraził przekonanie, że takie projekty uchwał winny być popierane przez wszystkich
radnych, gdyż bezpośrednio wzmacniają ideę samorządności.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk sformułował myśl, iż z całą
pewności nikt z radnych nie jest przeciwny budżetowi obywatelskiemu.
Radny Tomasz Nowicki podkreślił, iż to podczas obrad komisji Rady Miejskiej
powinien być czas nad pracę nad projektami uchwał.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk podkreślił fakt, iż projekt uchwały
został złożony w ostatnim możliwym terminie określonym w Statucie Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój.
Radna Małgorzata Bednarek zgodziła się z poglądem radnego Nowickiego i
podkreśliła, iż złożony projekt uchwały został dostarczony do Biura Rady Miejskiej w
odpowiednim terminie, określonym w Statucie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Przedstawione uchybienia nie są na tyle istotne, aby nie mogły być usunięte.
Radna Jolanta Kotlarz- zapytała jaki jest koszt przeprowadzenia głosowania nad
projektami w formie elektronicznej ?
Burmistrza Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk podkreślił, iż wprowadzanie
budżetu obywatelskiego na rok przyszły w dniu dzisiejszym jest działaniem
spóźnionym. Przywołał przykład Stronia Śląskiego, gdzie taki budżet jest uchwalany
na wiosnę. Zdaniem Burmistrza Lądka-Zdroju przyjmowanie dzisiaj budżetu
obywatelskiego mija się z celem, ponieważ zaproponowany kalendarz działań jest
nierealny. Szacowany koszt zorganizowania głosowania elektronicznego to 70 tyś zł.
Radna Jolanta Kotlarz- poinformowała, ze idea budżetu obywatelskiego jest jej
bardzo bliska, ale sformułowała pogląd, iż należy edukować nasze społeczeństwo,
aby świadomie korzystało z tego narzędzia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk sformułował pogląd, iż może
dojść do sytuacji, że członkowie rady ds. budżetu obywatelskiego będą oceniać
własne projekty. W projekcie uchwały nie znalazł się żaden zapis mówiący o
wstrzymaniu się od głosowania w takiej sytuacji.
Radny Janusz Sosna podkreślił, iż jego zdaniem wszystko jest już jasne, a Wysoka
Rada może albo przyjąć projekt albo go odrzucić. Złożył formalny wniosek o
zakończenie dyskusji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie zakończenia dyskusji. W wyniku głosowania przy 8 głosach „za”, 3
głosach ‘przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” zakończono dyskusję.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Poinformował
również, iż autorzy projektu uchwały wprowadzili autopoprawki do projektu uchwały,
zmieniający wysokość budżetu obywatelskiego z 300 tyś zł do 100 tyś zł, a wysokość
pojedynczego projektu zmniejszyli z 50 tyś zł do 10 tyś zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie blokowo
wszystkie przedstawione poprawki do uchwały. W wyniku głosowania przy 7 głosach
„za”, 6 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” Rada Miejska przyjęła poprawki do
uchwały.
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W wyniku głosowania nad projektem uchwały wraz z poprawkami przy 7 głosach
„za”, 6 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, Rada Miejska podjęła
uchwałę nr XIII/78/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
k/ w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poinformował, iż również ten
projekt uchwały nie został pozytywnie zaopiniowany przez obsługę prawną. Zawiera
szereg błędów i nieścisłości. Poprosił o zabranie głosu przez Inspektora ds. obsługi
prawnej- Sebastiana Łukasiewicza.
Inspektor ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz przedstawił swoje uwagi
prawne dotyczącego przedstawionego projektu, a także uwagi radcy prawnego
Marka Ociepy. Projekt min. odwołuje się do nieaktualnych regulacji prawa
budowlanego. Dotyczy wyłącznie budynków zamieszkałych i tym samym różnicuje w
niedozwolony sposób właścicieli nieruchomości.
Radny Janusz Sosna podkreślił, iż trudno odnieść się do zarzutów natury prawnej,
jeżeli wcześniej się ich nie zna. Poinformował wszystkich, iż komisja gospodarcza nie
zajęła stanowiska w sprawie omawianego projektu uchwały.
Rady Łukasz Mróz zapytał dlaczego projekt uchwały odnosi się wyłącznie do
budynków jednorodzinnych zamieszkałych, co z budynkami w trakcie budowy? Czy
również wiercenie studni może liczyć na dofinansowanie? Co należy rozumieć przez
wstępną weryfikację złożonego wniosku? Dlaczego projektodawcy zajmują się
wyłącznie własnością lub współwłasnością budynków, a co z innymi tytułami
prawnymi do nieruchomości ? Wyraził również opinie, iż należałoby dofinansowywać
tylko takie osoby, które nie mają w ogóle wody.
Radny Janusz Sosna w imieniu projektodawców poinformował o wycofaniu z
porządku obrad tego projektu, aby wspólnie ze wszystkimi radnymi nad nim
popracować.
Radny Jan Zawadzki poinformował, iż przeprowadził wstępne rozeznanie w
Starostwie Powiatowym w Kłodzku i uzyskał informację, iż do realizacji budowy
studni potrzeba szeregu dokumentów, a cała inwestycja jest bardzo kosztowana.
Wyraził wątpliwość czy mieszkańców będzie na to stać. Podkreślił również, że bliska
jest mu idea pomocy osobom, które cierpią na brak wody.
II.4. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej za pierwsze półrocze 2015 r.
Radny Janusz Sosna poinformował zebranych, iż na posiedzeniu Komisji
Gospodarczej zapytał kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej czy w Gminie LądekZdrój, wzorem innych miejscowości, funkcjonuję tzw. Karta Dużej Rodziny i jakie
przywileje są oferowane wielodzietnym rodzinom. Otrzymał odpowiedź, że w naszej
gminie nie ma żadnych ułatwień dla rodzin wielodzietnych. Zaproponował aby
zastanowić się min. nad tańszymi biletami wstępu do Arboretum.
Radna Dorota Urbańczyk przypominała, że już od jakiegoś czasu dzieci szkolne
mają darmowe wejścia do Arboretum.
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Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przypomniał, że na wiosnę tego
roku były darmowe wejścia dla uczniów do Arboretum. Niestety w gminie nie ma
instytucji, które mogłyby ofiarować zniżkowe bilety itp. dla rodzin wielodzietnych.
II.5 Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
Radny Janusz Sosna zapytał czy nie uchwalenie projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej, będzie rodziło jakieś negatywne skutki ?
Wioletta Drangowska Skarbnik Miasta i Gminy Lądek-Zdrój- wyjaśniła, iż zapisy w
budżecie muszą był zgodne z Wieloletnia Prognozą Finansową.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk ogłosił 5 min. przerwy.
Wznowienie obrad po przerwie.
Radny Artur Dobrzyński zapytał dlaczego do dnia dzisiejszego nie zebrała się
Społeczna Komisja Mieszkaniowa ? Poinformował o sprawie mieszkania przy ul.
Kościuszki 60/5 zajmuje osoba, którą nie posiada żadnego tytułu prawnego do jego
zajmowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk wyjaśnił, iż do chwili obecnie nie
było konieczności zwoływania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, ponieważ nie ma
żadnych wolnych mieszkań komunalnych do przydziału oczekującym mieszkańcom.
Radna Małgorzata Bednarek zapytała w jakich wsiach działają świetlice
środowiskowe ?
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk- wyjaśnił, iż czeka na informacje od
dyrektorów szkól w tym zakresie zapotrzebowania. W Radochowie nie będzie
świetlicy środowiskowej. Nie podjął jeszcze decyzji co zrobić z budynkiem w
Radochowie.
Radna Jolanta Kotlarz- poprosiła aby przedstawić radnych tworzących klub
radnych.
Radny Janusz Sosna- przedstawił wszystkie osoby tworzące klub radnych.
Radny Tomasz Stuła- poinformował, iż w Radochowie jest szesnaścioro dzieci,
które chciałby korzystać ze świetlicy środowiskowej. Dlatego może warto zastanowić
się nad jej uruchomieniem.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk- poinformował, iż nie wyklucza
uruchomienia świetlicy środowiskowej. Istotnym jest aby wszystkie dzieci
uczestniczyły w zajęciach przez cały okres jej działalności. Poinformował ponadto, iż
podłoga w świetlicy jest w stanie tragicznym, to samo dotyczy zawilgoconych ścian
budynku. To wszystko powoduje, że funkcjonowanie świetlicy środowiskowej bez jej
remontu jest niemożliwe. Należałoby się zastanowić nad całościowym rozwiązaniem
problemu. Mamy w gminie szereg problemów, które będą powodowały konieczności
wydatkowania bardzo dużych środków finansowych. Są to między innymi problemy
wodociągu w Konradowie, wody w Lądku-Zdroju, oczyszczalni ścieków, ul. Wolności.
Prosił aby w protokole z posiedzenia Komisji Gospodarczej znalazł się zapis
dotyczący opinii prezesa Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w sprawie planowanego
w Lądku-Zdroju Instytutu Balneologicznego.
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Prosił aby radni kierowali się zdrowym rozsądkiem w podejmowaniu przez siebie
decyzji.
Radny Tomasz Nowicki- wyjaśnił, iż w każdym aspekcie swojej działalności radni
kierują się zdrowym rozsądkiem i dobrem gminy. Dlaczego nie poruszamy problemu
zwiększenia realizacji dochodów gminy?
Radna Małgorzata Bednarek przypomniała, że prosiła o przedstawienie stanu
finansów gminy. Pozwoliłoby to na przygotowanie projektów uchwał z
uwzględnieniem sytuacji finansowej. Zdaniem radnej brakuje przepływu informacji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Pazdyk ogłosił zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis w wersji elektronicznej.
Protokołował:
Sebastian Łukasiewicz
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