Protokół nr XLIX/XV/17 z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 30 listopada 2017 r.
Część I
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, zakończono o godz. 16.55
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek.
Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad obecnych 14 radnych, nieobecny Radny Robert Dębski.
Przewodnicząca powitała: Burmistrza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka, Panią Sekretarz,
Panią Skarbnik, Komendanta Straży Miejskiej, Radnych, oraz wszystkich przybyłych na
sesję.
Ustalony porządek obrad
Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok,
b) przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowa odprowadzanie ścieków,
c) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz
mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2018,
d) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Lądek-Zdrój,
e) współpracy Gminy Lądek -Zdrój z Klášterc nad Orlicí w Republice Czeskiej,
f) wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych,
g) wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Uzdrowiskowych.
3. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój w sezonie 2017/2018
4. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
Poddano pod głosowanie protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 30.10.2017, radni przyjęli
protokół 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
1. Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił Radnym Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju sprawozdanie z działalności między sesjami. Szczegóły znajdują się w
załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część protokołu.
Radni nie mieli pytań dotyczących przedstawionego sprawozdania.
Radni jednogłośnie przyjęli ustalony wcześniej porządek obrad.
2. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach.

a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok
Pani Skarbnik Wioletta Drangowska zgłosiła autopoprawkę do złożonego projektu uchwały
referując wprowadzone zmiany.
Przyjęto autopoprawkę 11 głosów „za”, 2 „wstrzymało się od głosu”.
Komisja Gospodarcza pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
12 głosów „za”, 2 „wstrzymało się od głosu”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLIX/306/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
b) przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowa odprowadzanie ścieków
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
jednogłośnie przyjęto projekt 14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLIX/307/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
c) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2018,
Komisja Społeczna pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych; 12 głosów
„za”, 2 głosy „przeciw”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLIX/308/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
d) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Lądek-Zdrój
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji Uzdrowiskowej oraz Komisji Gospodarczej, która
także pozytywnie opiniowała rozstrzygnięcie zawarte w projekcie uchwały .
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała złożoną przez Państwa Justynę i Jana Augustynik
uwagę dotyczącą projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Radni przyjęli zaproponowane rozstrzygnięcie, nie uwzględniając złożonego wniosku 12
głosów „za”, 2 „wstrzymało się od głosu”.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych; 13 głosów
„za”, 1 „wstrzymał się od głosu”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLIX/309/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.

e) współpracy Gminy Lądek -Zdrój z Klášterc nad Orlicí w Republice Czeskiej
Komisja Społeczna pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radny Artur Dobrzyński zapytał o szczegóły współpracy między gminami, współpraca trwa od
wielu lat dzięki kontaktom miedzy wsią Trzebieszowice a Kláštercem nad Orlicí. Podjęcie
uchwały pozwoli na poszerzenie istniejącej współpracy kulturalnej i oświatowej.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych; 14 głosów
„za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLIX/310/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
f) wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych,
Dotychczasowy Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Tomasz Barański złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nie zgłoszono kandydatury na to stanowisko wobec powyższego obowiązki Przewodniczącego będzie pełnić Pani Krystyna Panuś – Wiceprzewodnicząca ds. gospodarczych.
g) wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Uzdrowiskowych.
Radny Leszek Pazdyk zaproponował na stanowisko Przewodniczącej Komisji Uzdrowiskowej
radną Jolantę Kotlarz, nie zgłoszono więcej kandydatur.
Przystąpiono do głosowana nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych; 14 głosów
„za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLIX/311/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie
Lądek-Zdrój
Radni przyjęli informację, nie zgłaszając uwag.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne
Radny Łukasz Mróz zapytał na jakim etapie jest budowa i termin zakończenia budowy
przedszkola. Burmistrz Roman Kaczmarczyk poinformował, że prace budowlane są prowadzone zgodnie z planem termin zakończenia prac został wyznaczony na 31 marca 2018.
Radny Artur Dobrzyński, złożył na ręce przewodniczącej interpelację z prośbą o udzielenie informacji dotyczących umorzeń podatkowych oraz przydzielenia mieszkań z zasobu
gminnego. Dodatkowo radny zapytał o uruchomienie procedury na dofinansowanie ekologicznych pieców nowej generacji, ponieważ uchwała została podjęta jednak nie można jeszcze składać wniosków o zwrot części poniesionych kosztów.
Burmistrz Lądka-Zdroju poinformował, że środki na dofinansowanie gmina zabezpieczy
w przyszłorocznym budżecie. Jednocześnie zaznaczył, że jeśli uda się zabezpieczyć odpowiednie środki również wydatki ponoszone w tym roku będą refundowane.
Radny Tomasz Barański zapytał jaki jest wynik postępowania sądowego między ZBK a
Panem Konradem Szmidtem i jakie są z tym związane koszty, na jakim etapie jest przekształcenie ZBK w spółkę, warunków zatrudnienia Pana Jarosława Mroza, czy są kolejne

zwolnienia z ZBK? Dodatkowo zapytał o przeniesienie dzieci z terenów wiejskich do Szkoły
w Trzebieszowicach.
Burmistrz udzieli odpowiedzi na cześć pytań, reszta informacji zostanie przekazana w formie pisemnej odpowiedzi.
Radny Tomasz Nowicki odniósł się do informacji przekazywanych podczas komisji gospodarczej odnośnie planowanych inwestycji oraz innych wydatków budżetowych.
Burmistrz odpowiedział, że te tematy szczegółowo będą poruszane na kolejnej komisji gospodarczej poświęconej budżetowi na 2018 r.
Radca Prawny Irena Brzozowska poinformowała, ze dyskusja na temat projektu budżetu
jest przedwczesna warto poczekać na opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radny Artur Dobrzyński, zapytał kto i jak będzie wybierał Prezesa spółki komunalnej,
Radca Prawny Irena Brzozowska wyjaśniła jak sytuacja wygląda w obecnym stanie prawnym.
Radny Artur Dobrzyński, zapytał czy Sesje RM będą się odbywały w czwartki?
Przewodnicząca Małgorzata Bednarek poinformowała, że wracamy do terminów
czwartkowych organizacji Sesji RM.
Radny Tomasz Barański zgłosił uwagę dotyczącą nie przekazywania w terminie materiałów radnym.
Radosław Pasionek pracownik Biura Rady poinformował, ze radni otrzymują materiały
zgodnie z wyznaczonym w statucie terminem 6 dni przed sesją. Ustalono, że informacja w
tej sprawie zostanie przekazana radnemu na piśmie.
Radny Łukasz Mróz zaproponował aby doprowadzić do połączonego posiedzenia komisji
w sprawie budżetu na 2018 r., aby można było przeanalizować złożone projekty i wydać
opinie.
5. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Bednarek ogłosiła zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis audiowizualny w wersji elektronicznej.

Protokółował:
Radosław Pasionek
(-)

