Protokół nr XXXV/I/17 z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2017 r.
Część I
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, zakończono o godz. 19.30.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej - Tomasz Nowicki.
Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad obecnych 14 radnych, nieobecni radni: Małgorzata Bednarek.
Przewodniczący powitał radnych, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Prezesa GS, Dyrektora
ZBK, zaproszonych gości, wszystkich przybyłych na sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki zwrócił uwagę na błąd drukarski jaki
wkradł się w ogłoszeniu o sesji, w którym to omyłkowo w jednym pkt h zawarto dwa projekty
uchwał w sprawie: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu
publicznym prowadzonym przez G minę Lądek-Zdrój oraz określenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2017, wnosi się o rozdzielenie tego punktu.
Radny Łukasz Mróz zgłosił aby usunąć z porządku pkt. j rozpatrzenie projektu w sprawie
powołania Lądeckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu i skierowania do dalszej pracy w komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie dwa wnioski o zmiany w porządku
obrad, Radni zaakceptowali je jednogłośnie.
Następnie zatwierdzono protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej - 14 radnych „za”
protokół został zatwierdzony.
Część II.
Ustalony porządek obrad
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) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2017-2026,
c) uchylenia uchwały nr XXXIV/219/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia
poręczenia spłaty kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie projektów realizowanych
przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju,
d) opłaty targowej,
e) konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany nazw ulic położonych na terenie
miasta Lądek-Zdrój,
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Wójtówka część nr 2 zatwierdzonego uchwałą nr LI/349/14 z dnia 18 sierpnia
2014 r.,

g) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój,
h) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę Lądek-Zdrój,
i) określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
3. Informacja z wykorzystania budżetu GKRPA za 2016 rok.
4. Informacja o realizacji programu Karty Dużej Rodziny w roku 2016.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności miedzy sesjami
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił Radnym Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju sprawozdanie z działalności między sesjami, którego szczegóły znajdują się
w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część protokołu.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok
Radny Tomasz Barański poinformował, że Komisja Gospodarcza nie opiniowała projektu
uchwały za względu na brak przedstawiciela mogącego wyjaśnić wątpliwości komisji dotyczące wydatków na projekt w kwocie 160 tyś zł. Burmistrz Roman Kaczmarczyk poinformował, ze gmina musi dostosować projekt przebudowy, remontu Domu Zdrojowego aby ten
budynek mógł spełniać nową funkcję. Pani Radna Krystyna Mazurkiewicz zadała pytanie
dotyczące zapewnienia mieszkań dla dotychczasowych mieszkańców budynku Domu Zdrojowego. Burmistrz Roman Kaczmarczyk wyjaśnił, że rozwiązanie tego problemu, wypowiedzenie umów najmu leży po stronie użyczającego. Radny Tomasz Barański złożył wniosek o
udostępnienie radnym umowy przekazania Domu Zdrojowego Gminie Lądek-Zdrój.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk wyjaśnił, wątpliwości związane z uwagami dotyczącymi
przejęcia obiektu przez gminę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki ogłosił 10 minut przerwy na konsultację
w sprawie przedłożonego projektu.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki wznowił obrady Sesji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok.
W głosowaniu wzięło 14 radnych, 13 głosów „za”, 1 „wstrzymujący”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXV/226/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2017-2026,
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 14 radnych, 14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXV/227/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.

c) uchylenia uchwały nr XXXIV/219/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia
poręczenia spłaty kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie projektów realizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju,
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji ds. Gospodarczych.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 14 radnych, 14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXV/228/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
d) opłaty targowej
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji ds. Gospodarczych.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 14 radnych, 14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXV/229/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
e) konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta
Lądek-Zdrój
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji ds. Społecznych.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 14 radnych, 14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXV/230/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wójtówka część nr 2 zatwierdzonego uchwałą nr LI/349/14 z
dnia 18 sierpnia 2014 r.,
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji ds. Gospodarczych i Komisji ds. Uzdrowiskowych.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 14 radnych, 14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXV/231/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
g) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Lądek-Zdrój
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji ds. Gospodarczych i Komisji ds. Uzdrowiskowych.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 14 radnych, 14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXV/232/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
h) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lądek-Zdrój,
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji ds. Społecznych.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 14 radnych, 14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXV/233/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.

i) określenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 14 radnych, 14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXV/234/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
3. Informacja z wykorzystania budżetu GKRPA za 2016 rok
Przwodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Nowicki poinformował, że Komisja ds. Społecznych nie opiniowała informacji. Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Małgorzata Bednarek oraz Przewodnicząca GKRPA Alicja Piwowar nie są obecne w dniu dzisiejszym za względów zdrowotnych. Nie było pytań ze strony radnych, informację przyjęto.
4. Informacja o realizacji programu Karty Dużej Rodziny w roku 2016
Na posiedzeniu Komisja ds. Społecznych zapoznano się z przekazaną informacją, był obecny
pracownik OPS aby wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Nie było pytań ze strony radnych,
informację przyjęto.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych – Tomasz Barański zaproponował w sprawach
różnych omówienie następujących tematów: zmiana organizacji ruchu przy pl. Mariańskim,
omówienie spraw związanych z małą retencją w gminie, sprawa przejęcia lasów gminnych z
ZBK do UMiG oraz sprawa spornej działki pomiędzy Gminną Spółdzielnia a Gminą LądekZdrój.
Przeprowadzono dyskusję dotycząca stanowiska Gminy Lądek-Zdrój oraz Zarządu Budynków
Komunalnych w sprawie lasów komunalnych w kontekście złożonej opinii prawnej oraz stanowiska nadzoru wojewody. W ożywionej dyskusji wypowiedzieli się Radni, Burmistrz, Radca
Prawny, pracownicy ZBK. Szczegóły znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie Pan Andrzej Dylewski przedstawił stanowisko Gminnej Spółdzielni w sprawie
spornej działki pomiędzy Gminną Spółdzielnią a Gminą Lądek-Zdrój przy ul. Śnieżnej. Pani
Jolanta Pelczarska przedstawiła stanowisko Gminy w tej sprawie. Szczegóły znajdują się w
załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część protokołu.
Omówiono wniosek dotyczący zmiany organizacji ruchu przy pl. Mariańskim, następnie omówiono sprawy związane z planowanymi inwestycyjnymi dotyczącymi budowy zbiornika przeciwpowodziowego na terenie gminy.
Radny Leszek Pazdyk zwrócił uwagę Radnej Krystynie Panuś aby nie rozpowszechniała
nieprawdziwych informacji dotyczących nowego wozu strażackiego.

Radny Artur Dobrzyński zaakcentował potrzebę oznakowania ronda im. Mariana Bublewicza,
Burmistrz wyjaśnił, że gmina prowadzi tą sprawę i zostanie to wykonanie.
Radny Tomasz Stuła zwrócił uwagę na konieczność poprawy przepływu informacji dotyczący
powiadamiania alarmów pożarowych dla jednostek OSP.
Pan Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądek-Zdrój przedstawił strategiczne plany gminy do
zrealizowania w drugiej części kadencji.
5. 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
(-)

