Protokół nr XV/XII/19
z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Część I.
1. Sprawy proceduralne
Sesję rozpoczęto o godz. 15:30, zakończono o godz. 17:40.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju – Małgorzata Bednarek.
Przewodnicząca Rady Miejskiej powitała: Radnych, Burmistrza Lądka-Zdroju Romana
Kaczmarczyka, Zastępcę Burmistrza Panią Alicję Piwowar, Skarbnika Gminy Panią Wiolettę
Drangowską, Radcę Prawnego Panią Irenę Brzozowską, gości przybyłych na sesję –
Dyrektorów byłego Gminazjum Publicznego w Lądku-Zdroju, przedstawicieli Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana
Zbigniewa Łopusiewicza oraz wszystkich pozostałych przybyłych na sesję.
Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad obecnych 14 radnych, nieobecny: Leszek Pazdyk.
Poddano pod głosowanie protokół nr XIV/XI/19 z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia
28 listopada 2019 r. Radni przyjęli protokół jednogłośnie, 14 głosów „za”.
2. Zaproszeni Goście:
- Podziękowanie dyrektorom dawnego gimnazjum.
Przewodnicząca Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący oraz Burmistrz Lądka-Zdroju
podziękowali Dyrektorom dawnego Gimnazjum Publicznego w Lądku-Zdroju za ich
wieloletnią pracę. Zaproszonym gościom wręczono kwiaty oraz pamiątkowe dyplomy.
- Wystąpienie przedstawicieli Zarządu Oddziału Lądeckiego PZERiI.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zabranie głosu przedstawicielki Zarządu
Lądeckiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Panią Elżbietę
Sosińską oraz Panią Joannę Mossakowską. Radnym rozdano po egzemplarzu książki, którą
udało się wydać dzięki środkom z Funduszu Europejskiego, pozyskanym przez Lądecki
Oddział PZERiI. Autorka wierszy zamieszczonych w tomiku Pani Joanna Mossakowska
opowiedziała radnym o szczegółach związanych z powstaniem i wydaniem książki.
Ogłoszono 15 min. przerwy w obradach. Po wznowieniu obrad rozpoczęła się cz. II zgodnie z
ogłoszonym wcześniej porządkiem obrad.
Ogłoszony porządek obrad:
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2019 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata
2019-2030;

c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego
2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków;
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
e) w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2020 rok;
f) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata
2020-2030;
g) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na rok 2020;
h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020;
i) w sprawie średniej ceny paliwa w Gminie Lądek-Zdrój w roku szkolnym 2019/2020;
j) w sprawie powierzenia Gminie Lądek-Zdrój prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Złoty Stok usług świadczonych przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lądku-Zdroju.
3. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
4. Oświadczenia, wnioski radnych.
5. Zamknięcie obrad.
Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił Radnym Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju sprawozdanie z działalności między sesjami.
Po krótce omówiony został przebieg następujących uroczystości i spotkań: spotkanie
konsultacyjno-informacyjne z Wodami Polskimi, Walne Zgromadzenie Związku Gmin
Polskich, spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Inkubatorze Przedsiębiorczości
w sprawie cyberbezpieczeństwa, wizyta u Pani Prezes Uzdrowiska, spotkanie Klastra Energii
w Dusznikach, spotkanie Gmin Uzdrowiskowych ws. opłaty uzdrowiskowej, IV Forum
Ekonomiczne, spotkanie z Michałem Dworczykiem ws. trasy S8.
Pan Burmistrz poinformował, że Lądek-Zdrój został już przyjęty do Związku Miast Polskich.
Wspomniał również o spotkaniu wigilijnym w Przedszkolu oraz o sukcesie spektaklu
świątecznego „Na ratunek dolinie”.
Na zakończenie Burmistrz Lądka-Zdroju złożył wszystkim życzenia noworoczne i
podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu za aktywny udział w sesjach Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju.
Szczegóły sprawozdania znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną
część protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zabranie głosu Pana Zbigniewa Łopusiewicza,
który po krótce omówił sprawy poruszane na ostatniej sesji Rady Powiatu oraz złożył
wszystkim życzenia na Nowy Rok.
2. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach:
a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2019 rok

Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zabranie głosu Wiceprzewodniczącego Komisji
ds. Gospodarczych. Pan Tomasz Stuła poinformował, że Komisja pozytywnie opiniowała
projekt uchwały.
Głos zabrała Pani Skarbnik Wioletta Drangowska, przedstawiając autopoprawkę do projektu
uchwały dotyczącą wydatków na trasy Singletrack.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą wraz z autopoprawką, w głosowaniu wzięło udział
14 radnych; 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XV/98/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata
2019-2030
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych; 13 głosów
„za”, 1 głos „przeciw”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XV/99/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego
2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”- jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XV/100/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zabranie głosu Burmistrza Lądka-Zdroju. Pan
Roman Kaczmarczyk poinformował, jakiego rodzaju działalność ma być prowadzona przez
wnioskodawcę na dzierżawionym terenie.
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Pan Tomasz Stuła poinformował, że Komisja pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za” - jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XV/101/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
e) w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2020 rok
Głos zabrał Burmistrz Lądka-Zdroju i omówił główne założenia, cele i problemy, które były
brane pod uwagę przy tworzeniu projektu budżetu na rok 2020.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Pan Łukasz Mróz odczytał treść uchwał
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu opiniujących projekt
uchwały budżetowej na 2020 rok.
Komisje Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XV/102/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
f) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata
2020-2030
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Pan Łukasz Mróz odczytał treść uchwały
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu opiniującej projekt
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lądek-Zdrój przedstawionej
wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XV/103/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
g) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na rok
2020
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju poinformowała, że wpłynęła poprawka do
projektu uchwały, polegająca na zrezygnowaniu z przerwy wakacyjnej i zaplanowaniu w
miesiącu lipcu sesji Rady Miejskiej.
Przystąpiono do głosowania imiennego nad wnioskiem o poprawkę, w głosowaniu wzięło
udział 14 radnych; 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”- jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XV/104/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Beata Dańkowska-Szczygieł poinformowała, że
Komisja pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za” - jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XV/105/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
i) w sprawie średniej ceny paliwa w Gminie Lądek-Zdrój w roku szkolnym 2019/2020
Komisja ds. Społecznych oraz Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za” - jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XV/106/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.

j) w sprawie powierzenia Gminie Lądek-Zdrój prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Złoty Stok usług świadczonych przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lądku-Zdroju.
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Pani Dorota Urbańczyk poinformowała, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”- jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XV/107/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
3. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Pani Małgorzata Bednarek
przedstawiając sprawozdanie z działalności Rady.
Pani Przewodnicząca omówiła wydarzenia i spotkania, w których brała udział, m.in.:
spotkanie wigilijne w LUK-u, wizyta w Dziennym Domu Seniora, spotkanie z Panią Prezes
Uzdrowiska Joanną Walaszczyk.
Pani Przewodnicząca omówiła również po krótce korespondencję, która wpłynęła przez
ostatni miesiąc do Biura Rady. Poinformowała również, że od stycznia sesje będą
rozpoczynały się o godzinie 14:30.
Szczegóły znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część
protokołu.
4. Oświadczenia, wnioski radnych.
Radni nie zgłosili żadnych oświadczeń i wniosków.
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek i złożyła wszystkim
życzenia noworoczne.
Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Lądka-Zdroju przyłączając się do życzeń dla
wszystkich obecnym na sali, ich rodzin i mieszkańców Gminy.
Szczegóły znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część
protokołu.

5. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Małgorzata Bednarek
zakończyła obrady sesji Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.

Integralną częścią protokołu jest zapis audiowizualny w wersji elektronicznej.

Protokołowała:
Emilia Pilarska
(-)

Dodatkowe załączniki do protokołu:
1. Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju (porządek obrad).
2. Lista obecności na sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 30-12-2019 r.
3. Lista imienna głosowań podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu
30 grudnia 2019 r.

