Protokół nr LX/IX/18
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
Część I
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, zakończono o godz. 16.38
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 9 radnych, nieobecni: Tomasz Barański, Jolanta Kotlarz,
Krystyna Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Krystyna Panuś, Dorota Urbańczyk.
Przewodnicząca Rady Miejskiej powitała: Burmistrza Lądka-Zdroju Romana
Kaczmarczyka, Zastępcę Burmistrza Alicję Piwowar, Skarbnika Gminy Wiolettę
Drangowską, Radnych, pracowników UMiG oraz wszystkich przybyłych na sesję.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk oraz Przewodnicząca Rady Małgorzata Bednarek
doceniając osiągnięcia sportowe Szymona Sobolewskiego uroczyście wręczyli przyznane
stypendium. Podkreślając sukcesy sekcji lądeckiego klubu karate.
Ustalony porządek obrad
1. Rozpatrzenie projektów 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) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu,
d) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
2. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
3. Zamknięcie obrad.
Część II
1. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach.
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok
Burmistrz Roman Kaczmarczyk przedstawił zmiany w budżecie związane z budową ścieżki
rowerowej „Single Truck”, dodatkowej pętli wokół Trojaka. Skarbnik Wioletta Drangowska
poinformowała, ze to zadanie będzie dofinansowane w wysokości 85%. Burmistrz dodatkowo
wspomniał o opóźnieniach związanych z refundacją środków finansowych poniesionych na
budowę przedszkola. Przewodnicząca Rady przedstawiła autopoprawkę złożoną do
przygotowanego projektu uchwały.
Komisji ds. Gospodarcza nie opiniowała projektu uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych;
9 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LX/399/2018, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2018-2030
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych;
9 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LX/400/2018, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu
Przewodnicząca Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem wyjaśnili, że uchwała dotyczy
remontu ul. Kłodzkiej, głównej drogi wjazdowej do Lądka-Zdroju będącej w zarządzie Powiatu
Kłodzkiego.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych;
9 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LX/401/2018, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój
Komisja Społeczna oceniała złożony projekt wydając opinię pozytywną.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych;
9 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LX/402/2018, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
2. Interpelacje, zapytania i wnioski
Radny Artur Dobrzyński zapytał o zakres remontu targowiska miejskiego
Burmistrz Roman Kaczmarczyk poinformował, że prace będą prowadzone w górnej części
targowiska, część przy rzece będzie modernizowana po wykonaniu remontu muru oporowego.
Radny Artur Dobrzyński zwrócił się do Pani Zastępcy Burmistrza z prośbą o wycięcie drzewa
przy mostku na ul. Kościuszki oraz ustawienie dodatkowego kosza na skrzyżowaniu przy wjeździe do Sielanki. Zapytał dlaczego 1 sierpnia nie była włączona syrena OSP?

Burmistrz Roman Kaczmarczyk odpowiedział za zgłaszane uwagi, wskazał konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ustawieniem kolejnego pojemnika. Poinformował, że syrena była włączona w dniu 1 sierpnia.
Radny Leszek Pazdyk potwierdził, że w dniu 1 sierpnia została włączona syrena oraz sygnały świetlne i dźwiękowe, być może nie zostało to usłyszane w części zdrojowej ze
względu na kierunek wiatru.
Radny Robert Dębski spytał kto jest odpowiedzialny za utrzymanie poboczy przy wjeździe
do Lądka-Zdroju od strony ulicy Granicznej, zwrócił uwagę na zakrzaczenia jakie tam rosną.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk odpowiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych nie poczuwa
się do obowiązku koszenia poboczy w oczekiwanym zakresie.
Radny Robert Dębski spytał o możliwość zakupu kruszywa z kamieniołomu Omya do
utwardzenia terenu pasa drogi przylegającego do budynku dawnego szpitala.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk odpowiedział, że nie widzi przeszkód.
Radny Tomasz Stuła zapytał czy są wykonywane przeglądy techniczne urządzeń na placach
zabaw?
Burmistrz Roman Kaczmarczyk odpowiedział, że przeglądy placów należących do gminy
są wykonywane zgodnie z harmonogramem.
Radny Tomasz Stuła zgłosił problem nanoszenia kruszywa po intensywnych deszczach z
drogi leśnej na drogę gminną łącząca Radochów z ul. Wiejską w Lądku-Zdroju.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk poinformował, że problem jest mu znany jednak trudno
egzekwować działania Nadleśnictwa w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek zapytała czy jest plan przeorganizowania ruch, wydzielenia dodatkowych miejsc parkingowych w związku z oczekiwaną sporą
ilością odwiedzających Festiwal Filmów Górskich we wrześniu.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk udzielił odpowiedzi, że w tym terminie planowane jest
wykorzystywanie parkingów przy stacji narciarskiej, na które będą kierowani goście festiwalu.
Radny Artur Dobrzyński zgłosił problem nie respektowania obowiązujących znaków drogowych zakazujących parkowania przy ul. Kościuszki co utrudnia przejazd innym pojazdom.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk odniósł się do istniejącego problemu tkwiącego w mentalności mieszkańców, poruszając sprawę koszy na śmieci i dbania o czystość i estetykę miasta.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk przekazał Radnym propozycję przystąpienia Gminy
Lądek-Zdrój do elitarnego europejskiego stowarzyszenia historycznych kurortów, wskazując
korzyści marketingowe jakie możemy zyskać.
Radny Robert Dębski poparł przedstawioną propozycję.
Władysław Wieczorek poparł poruszaną sprawę zakazu postoju przy ul. Kościuszki.
Radny Tomasz Stuła zasugerował aby Straż Miejska egzekwowała przestrzeganie ustawionych tam znaków drogowych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek zaproponowała aby we wrześniu
zorganizować akcje społeczną sprzątania świata przy udziale szkół.
3. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Małgorzata Bednarek
ogłosiła zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis audiowizualny w wersji elektronicznej.
Protokołował:
Radosław Pasionek
(-)

