Protokół nr XLVI/XII/17 z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 25 września 2017 r.
Część I
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, zakończono o godz. 16.35
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej - Tomasz Nowicki.
Przewodniczący wspomniał zmarłego Ks. Proboszcza Marka Połochajło, zebrani uczcili minutą
ciszy zmarłego.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poruszył temat tragicznego pożaru, który dotknął
mieszkańców Lądka-Zdroju zamieszkałych w kamienicach przy ul. Kościelnej 2,4 i 6. Zachęcił
zebranych radnych do włączenia do akcji pomocy poszkodowanym rodziną.
Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na sali obrad obecnych 14 radnych, nieobecny – Robert Dębski.
Przewodniczący powitał Panią Sekretarz, Radnych, stypendystów oraz wszystkich przybyłych
na sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki wraz z Przewodnicząca Komisji Społecznej
Małgorzatą Bednarek wręczyli stypendia Rady Miejskiej wyróżnionym uczniom, przyznane
na podstawie Uchwały nr XLV/287/2017 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju dla uczniów z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Radny Tomasz Barański poprosił o chwilę przerwy aby wyróżnieni uczniowie mogli opuścić
salę. Sesję wznowiono po 2 minutach, radni nie mieli uwag do ogłoszonego porządku obrad.
Ustalony porządek obrad
II. Część II.
1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2017-2026
c) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
d) zmiany uchwały Nr XXVII/173/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 27 września
2012 r.
w sprawie podziału Gminy Lądek-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
e) wprowadzenia zmiany do podziału Gminy Lądek-Zdrój na stałe obwody głosowania
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ustalonego
Postanowieniem nr 3/13 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 29 stycznia 2013 r.
f) zamiany nieruchomości,

g) zmiany uchwały nr XXIII/144/2016 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 marca 2016
r. w sprawie przyjęcia zasad finasowania z budżetu Gminy Lądek-Zdrój wydatków na
opiekę nad zabytkami,
h) określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój prac
obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
2. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za I półrocze 2017 roku.
3. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
Poddano pod głosowanie protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 25.08.2017
- radni przyjęli protokół jednogłośnie – 14 głosów „za”.
Część II
1. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach.
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji ds. Gospodarczych.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych; 14 głosów
„za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVI/290/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2017-2026,
Przewodniczący ds. Gospodarczych Tomasz Barański poinformował, że komisja pozytywnie
opiniowała przedstawiony projekt.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych; 14 głosów
„za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVI/291/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
c) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych zgłosił wniosek o zmanię w § 1. ust. 2 dodając
zapis "oraz prowadzić inną działalność dozwoloną prawem", który zgłosił podczas pracy komisji Radny Łukasz Mróz.
Przystąpiono do głosowania nad zgłoszoną poprawką, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
10 głosów „za”, 4 „wstrzymujące się”. Rada przyjęła zaproponowaną poprawkę.
Komisja ds. Gospodarczych nie wyraziła swojej opinii na temat projektu 7 radnych głosowało
„za”, 7 „przeciw”.

Radny Tomasz Barański zapytał Radcę Prawnego czy ten projekt uchwały nie powinien zawierać opinię związków zawodowych? Pani Irena Brzozowska poinformowała, ze wcześniejszy
projekt był konsultowany ze związkami zawodowymi więc uważa, że związki zawodowe już
wyraziły swoją opinię. Dodatkowo Radny Barański zapytał czy wynegocjowany wcześniej pakiet socjalny jest obowiązujący dla Pana Burmistrza? Radca Prawny poinformowała, że zobowiązania są wiążące i będą respektowane. Dodatkowo padło pytanie czy wyodrębnienie działu
lasów komunalnych nie wpływa na przestrzeganie ustalonych zapisów pakietu socjalnego. Odpowiedź: nie wpływa ponieważ osoby zatrudnione w tym dziale na mocy porozumienia nie
straciły swojej pracy stały się pracownikami UMiG Lądek-Zdrój.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych; 8 głosów
„za”, 6 „przeciw”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVI/292/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
d) zmiany uchwały Nr XXVII/173/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 27
września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lądek-Zdrój na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Przewodnicza Komisji ds. Społecznych Małgorzata Bednarek poinformowała, że komisja pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVI/293/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
e) wprowadzenia zmiany do podziału Gminy Lądek-Zdrój na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
ustalonego Postanowieniem nr 3/13 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia
29 stycznia 2013 r.
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji Społecznej.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVI/294/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
f) zamiany nieruchomości,
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych; 14 głosów
„za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVI/295/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
g) zmiany uchwały nr XXIII/144/2016 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 marca
2016 r. w sprawie przyjęcia zasad finasowania z budżetu Gminy Lądek-Zdrój wydatków na opiekę nad zabytkami
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych; 14 głosów
„za”.

Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVI/296/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
h) określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu Gminy LądekZdrój prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej
oraz kryterium ekologicznego.
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej.
Radny Artur Dobrzyński zapytał czy kwota dofinansowania 3000 zł jest maksymalną kwotą
bez względu na koszty oraz czy mogą z tych środków skorzystać osoby posiadające własne
domy, w których wynajmują pokoje i prowadzą działalność gospodarczą? Pani Sekretarz Alicja
Piwowar wyjaśniła, że 3000 zł jest to maksymalna kwota dofinansowania oraz tylko osoby
fizyczne są uprawnione do otrzymania tej formy pomocy.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych; 14 głosów
„za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVI/297/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
2. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2017 roku.
Radny Tomasz Barański zapytał o ilość dzieci jaka skorzystała z wyciągu narciarskiego w
okresie ferii zimowych w ramach dofinansowanych karnetów. Sekretarz Alicja Piwowar
wyjaśniła, że sprawdzi dokładną kwotę i przekaże do wiadomości.
3. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poinformował, że do Rady Miejskiej
wpłynęła informacja dotycząca zwolnienia Radnej Krystyny Panuś, która została niezwłocznie radnym przekazana. Nie był to wniosek o zaopiniowanie więc rozpatrywanie tej
sprawy w tym momencie nie jest już zasadne.
Radna Małgorzata Bednarek zapytała o miejsce zakwaterowania poszkodowanych rodzin, które ucierpiały w pożarze kamienic przy ul. Kościelnej. Pani Jolanta PelczarskaMlak – Kierownik Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że rodzinom
w miarę możliwości zapewniono lokale tymczasowe, część poszkodowanych przebywa u
swoich bliskich i znajomych. W dalszej dyskusji omówiono sygnalizowane potrzeby pogorzelców. Pani Kierownik OPS Grażyna Mańczak omówiła możliwość pomocy poszkodowanym poprzez przekazywanie darów i środków finansowych. Ośrodek Pomocy
Społecznej będzie wspierał poszkodowane rodziny zasiłkami celowymi, dodatkowo dla
uczniów będą przyznane stypendia.
Radny Artur Dobrzyński zapytał o wysokość zarezerwowanych środków przeznaczonych na dofinansowanie wymiany pieców. Pani Helena Kołodziej odpowiedziała, że jest
zbyt wcześnie aby móc powiedzieć o konkretnej kwocie, budżet jest na etapie tworzenia.
Radny Tomasz Barański zapytał czy sposób zwolnienia Radnej Krystyny Panuś, był dokonany z zachowaniem obowiązujących procedur. Pani Irena Brzozowska – Radca
Prawny uchyliła się od udzielenia odpowiedzi, na tą chwilę dywagowanie na ten temat jest
bezprzedmiotowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poinformował, że tuż przed rozpoczęciem Sesji Rady Miejskiej otrzymał pismo od NZZ Solidarność działającego przy ZBK

w Lądku-Zdroju dotyczące zwolnienia Radnej Krystyny Panuś z zastrzeżeniami do sposobu w jaki została zwolniona z pominięciem opinii organizacji związkowej oraz radnych.
Radny Łukasz Mróz zasugerował, aby poprawić obieg informacji aby Pan Burmistrz i
Kierownicy UMiG mieli dostęp do portalu dla radnych. Wyjaśniono, że te informacje są
na bieżąco przekazywane, kierownictwo urzędu ma dostęp do portalu z informacjami dla
radnych. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że terminy sesji także są konsultowane z Panem Burmistrzem, Panią Sekretarz.
Radny Łukasz Mróz poinformował o możliwości odpracowania długów związanych z
wynajmowaniem mieszkań czynszowych. Pani Dyrektor ZBK poinformowała o pracach
windykacyjnych prowadzonych przez tutejszy zakład.
Radny Tomasz Stuła zapytał o sprawę wyboru nowego przewodniczącego Komisji
Uzdrowiskowej. Przewodniczący RM wyjaśnił, że na przyszłą sesję jest planowany wybór
Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej w tym okresie pracami komisji kieruje Pani
Wiceprzewodnicząca.
4. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz
Nowicki ogłosił zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis audiowizualny w wersji elektronicznej.

Protokółował:
Radosław Pasionek
(-)

