Protokół nr XIII/X/19
z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 29 października 2019 r.
Część I.
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15:30, zakończono o godz. 18:00.
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, zaproszonych gości – Pana Macieja
Sokołowskiego i Piotra Herzoga, pracowników urzędu oraz wszystkich pozostałych
przybyłych na sesję.
Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad obecnych 15 radnych, nieobecni: brak.
Poddano pod głosowanie protokół nr XII/IX/19 z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia
26 września 2019 r. Radni przyjęli protokół jednogłośnie, 15 głosów „za”.
Ogłoszony porządek obrad:
1. Festiwal Filmów Górskich i Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich – podsumowanie
edycji 2019 i plany na przyszłość – zaproszeni goście Maciej Sokołowski i Piotr Herzog.
2. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
3. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i
Gminy Lądek-Zdrój;
d) w sprawie opłaty od posiadania psów;
e) w sprawie opłaty uzdrowiskowej;
f) w sprawie opłaty miejscowej;
g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
h) w sprawie rozpatrzenia skargi.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w Gminie
Lądek-Zdrój.
6. Podsumowanie okresu zasiłkowego 2018/2019 – świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny i świadczenia wychowawcze.
7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i radnych.

8. Oświadczenia, wnioski radnych.
9. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju przedstawiła propozycje dwóch zmian w
porządku obrad.
Pierwsza dotyczyła wycofania projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, a więc
wykreślenia z porządku obrad w części II punktu 4 d). Przewodnicząca poprosiła o zabranie
głosu w tej sprawie Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Pana Leszka Pazdyka,
który poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 28 października Radna Pani Edyta
Kolendo wystąpiła z wnioskiem aby wprowadzić zmiany w §5 projektu uchwały. Ustalono, że
Radna wystąpi na piśmie z wnioskiem o wprowadzenie poprawek, a projekt uchwały w
sprawie opłaty od posiadania psów będzie opiniowany przez Komisję ds. Gospodarczych w
przyszłym miesiącu.
Przystąpiono do głosowania nad wykreśleniem z porządku obrad pkt 4 d); w głosowaniu
wzięło udział 15 radnych; 15 głosów „za” – jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju przegłosowała zmianę w porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju przedstawiła drugą propozycję zmiany w
ogłoszonym porządku obrad, która dotyczyła wprowadzenia do porządku projektu uchwały w
sprawie zmiany składu osobowego komisji Rady Miejskiej. Pani Przewodnicząca wyjaśniła,
że chodzi o rozszerzenie składu Komisji Rewizyjnej, która w związku z rezygnacją dwóch
członków pracowała w okrojonym składzie.
Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie zmiany składu osobowego komisji - pkt 4 h); w głosowaniu wzięło udział 15
radnych; 15 głosów „za” – jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju przegłosowała zmianę w porządku obrad.

Część II.
1. Festiwal Filmów Górskich i Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich – podsumowanie
edycji 2019 i plany na przyszłość – zaproszeni goście Maciej Sokołowski i Piotr Herzog.
Głos zabrał organizator Festiwalu Filmów Górskich Pan Maciej Sokołowski. Przedstawił
prezentację, która opisywała szczegóły związane z organizacją Festiwalu. Prezentacja
zawierała dane o wysokiej oglądalności i słuchalności Festiwalu (tv, portale internetowe,
radio) obrazujące sukces edycji 2019. W dalszej części prezentacji przedstawione zostały
plany i pomysły na organizację Festiwalu w przyszłości. Opisano również zagrożenia i
problemy, z którymi borykają się organizatorzy. Aby w przyszłości je rozwiązać
przedstawiono następujące propozycje: wniosek o organizację parkingów przez Gminę
(oznakowanie, pomoc przy organizacji ruchu), wniosek do Euroregionu Glacensis o
dofinansowanie, zorganizowanie komunikacji międzygminnej, wniosek o dotację z Gminy.
Na zakończenie Pan Maciej Sokołowski rozdał wszystkim obecnym na sesji festiwalowe
gadżety.

Głos zabrał Pan Piotr Herzog, który przedstawił szczegóły związane z organizacją
Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Przyznał, że jako organizator boryka się z
podobnymi problemami jak Pan Maciej Sokołowski, m.in. są to problemy z bazą noclegową,
z miejscami parkingowymi, stałe poszukiwanie sponsorów i starania o dotacje. Na
zakończenie Pan Herzog zaprezentował filmik promujący Dolnośląski Festiwal Biegów
Górskich.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Pani Małgorzata Bednarek podziękowała
gościom za przybycie i wystąpienie. Ogłosiła 10 min. przerwy w obradach.
2. Po wznowieniu obrad 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: III Sudecki
Kongres Samorządowy w Inkubatorze Przedsiębiorczości, Powiatowe Zawody Strażackie,
udział w posiedzeniu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wizyta córki Mariana
Bublewicza Pani Beaty Bublewicz, Walne Zgromadzenie Sygnatariuszy Sudety 2030 w
Jaworze, Walne Zgromadzenie EHTTA w Belgii, Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej
nr 1, pasowanie na ucznia, spotkanie z nowym Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska, event w Inkubatorze Przedsiębiorczości „Pociąg do zdrowia”, spotkanie ws.
współpracy z Politechniką Wrocławską, wizyta seniorów z Javornika i ze Svitav, Gala
Przyjaciół Cisu, odpust na Wrzosówce.
Burmistrz Lądka-Zdroju zaprosił wszystkich Radnych do Gminnego Przedszkola na
uroczystość wręczenia nagrody, którą zdobyła Gmina w konkursie Eko Hestia Spa. Zaprosił
również do udziału w konferencji podsumowującej I etap odwiertu geotermalnego.
Na zakończenie Pan Burmistrz przedstawił w formie prezentacji informacje dot. miasta
Tksaltubo w Gruzji, w związku z otrzymaniem propozycji współpracy z tym miastem.
Szczegóły sprawozdania znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną
część protokołu.
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 po krótce wydarzenia i spotkania, w których brała udział, m.in.:
III Sudecki Kongres Samorządowy, koncert zespołu z Hamburga w Gotwaldówce, Dzień
Nauczyciela w SP nr 1, program artystyczny poświęcony Zbigniewowi Wodeckiemu w Domu
Seniora, spotkanie zorganizowane przez PZERiI w Lądku-Zdroju, event w Inkubatorze
Przedsiębiorczości „Pociąg do zdrowia”, wizyta seniorów z miast partnerskich Svitavy i
Javornik oraz udział w konferencji Powiatu Kłodzkiego nt. turystyki.
Szczegóły znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część
protokołu.
4. 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 Przewodniczącego Komisji ds.
Gospodarczych. Pan Leszek Pazdyk poinformował, że Komisja pozytywnie opiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych;
15 głosów „za” – jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XIII/79/2019, 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 15 radnych; 15 głosów
„za” - jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XIII/80/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i
Gminy Lądek-Zdrój
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych;
12 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XIII/81/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
d) w sprawie opłaty uzdrowiskowej
Komisje ds. Gospodarczych oraz Uzdrowiskowa na wspólnym posiedzeniu pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych;
15 głosów „za” - jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XIII/82/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
e) w sprawie opłaty miejscowej
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych;
14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XIII/83/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych;
13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XIII/84/2019, która stanowi załącznik do

protokołu z sesji.
g) w sprawie rozpatrzenia skargi
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Agata Opiła
informując o przebiegu rozpatrywania skargi przez Komisję.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych;
14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XIII/85/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
h) w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju poprosiła o zgłoszenie kandydatów na
członków Komisji Rewizyjnej. Głos zabrał Radny Sławomir Walentynowicz i zgłosił
kandydatury Radnej Doroty Łakucewicz i Radnej Edyty Kolendo. Radne wyraziły zgodę.
Przystąpiono do głosowania imiennego nad zmianą składu osobowego komisji, w głosowaniu
wzięło udział 15 radnych; 15 głosów „za” – jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XIII/86/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w Gminie Lądek-Zdrój.
Radni po zapoznaniu się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2018/2019 w Gminie Lądek-Zdrój nie mieli uwag.
6. Podsumowanie okresu zasiłkowego 2018/2019 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze.
Radni po zapoznaniu się z Podsumowaniem okresu zasiłkowego 2018/2019 nie mieli uwag.
7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i radnych.
Radni po zapoznaniu się z Informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych pracowników
samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i radnych nie mieli uwag.
8. Oświadczenia, wnioski radnych.
Radni nie zgłosili oświadczeń ani wniosków.
Głos zabrał Burmistrz Lądka-Zdroju Pan Roman Kaczmarczyk. Poinformował o pracach
nad projektem ustawy likwidującej opłatę uzdrowiskową i miejscową, co będzie oznaczało
znaczne zmniejszenie dochodów w budżecie Gminy.
Burmistrz zapytał również Radnych o propozycje zwiększenia kwoty dotacji na Festiwal
Filmów Górskich oraz Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Pani Małgorzata Bednarek wyraziła

opinię, że ten temat powinien być przedmiotem prac na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych.
Głos w sprawie zwiększenia dotacji na organizację ww. festiwali zabrał również Pan
Leszek Pazdyk proponując, że tym tematem może zająć się także Komisja ds.
Gospodarczych.
Szczegóły znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część
protokołu.

9. 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 29-10-2019 r.
3. Lista imienna głosowań podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu
29 października 2019 r.

