Protokół nr LXII/XI/18
z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 27 września 2018 r.
Część I
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, zakończono o godz. 16.05
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 12 radnych, nieobecni: Tomasz Barański, Robert Dębski, Jan
Zawadzki.
Przewodnicząca Rady Miejskiej powitała: Burmistrza Lądka-Zdroju Romana
Kaczmarczyka, Radnych, pracowników UMiG oraz wszystkich przybyłych na sesję.
Radny Tomasz Barański przybył na sesję – godz. 15.32.
Poddano pod głosowanie protokół z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 sierpnia
2018 r., nr LXI/X/18. Radni przyjęli protokół jednogłośnie 13 głosów „za”.
Ustalony porządek obrad
1. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
2. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2018-2030,
c) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku - Zdroju.
4. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za I półrocze 2018 roku w Gminie Lądek-Zdrój.
5. Sprawozdanie z zakresu działań asystenta rodziny na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
Część II
1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek wraz z Burmistrzem LądkaZdroju Romanem Kaczmarczykiem wręczyli uczniom stypendia Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju przyznane na okres 5 miesięcy.
2. 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej nawiązała do wypowiedzi Burmistrza dotyczącej
współpracy z gminą z Hiszpanii m.in. w związku z organizacją Międzynarodowego
Festiwalu Tańca.
Radny Artur Dobrzyński zapytał kiedy zostanie ustawiona stacja do ładowania
pojazdów elektrycznych. Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk poinformował, że w związku z organizacją Festiwalu Filmów Górskich, ta inwestycja została
przesunięta na początek października.
Radny Tomasz Stuła, poprosił Burmistrza o przekazanie informacji w związku z serią
spotkań wiejskich przeprowadzonych w sprawie funduszy sołeckich.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk poinformował, że spotkania odbyły się
we wszystkich gminnych wsiach, zdecydowano o podziale środków na przyszły rok.
Nawiązał, do sprzeciwu mieszkańców Radochowa w sprawie organizacji rajdu oraz
wydatkowania bieżących środków w Konradowie.
Radni nie mieli kolejnych pytań dotyczących przedstawionego sprawozdania.
3. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach.
a)
zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok
Komisji ds. Gospodarcza pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
13 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LXII/411/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
b)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata
2018-2030
Komisji ds. Gospodarcza pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
13 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LXII/412/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
c) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku – Zdroju
Komisji ds. Społecznych pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych; 13 głosów
„za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LXII/413/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
4. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
I półrocze 2018 roku w Gminie Lądek-Zdrój.

5. Sprawozdanie z zakresu działań asystenta rodziny na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
Radni nie mieli pytań dotyczących przedstawionej informacji i sprawozdania.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek poinformowała, że ostania Sesja
Rady Miejskiej jest planowana na 18 października, poprosiła przewodniczących komisji o
uzupełnienie brakujących protokołów.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk zapytał czy na ostaną sesję ma przygotować sprawozdanie
z ostatniego miesiąca, dwu czy czterech lat, wybrano miesięczne sprawozdanie.
7. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Małgorzata Bednarek
ogłosiła zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis audiowizualny w wersji elektronicznej.

Protokołował:
Radosław Pasionek
(-)

