Protokół nr XII/IX/19
z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 26 września 2019 r.
Część I.
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15:30, zakończono o godz. 16:55.
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, Panią Wiceburmistrz Alicję Piwowar, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana
Zbigniewa Łopusiewicza, Skarbnika Gminy Panią Wiolettę Drangowską, Radcę Prawnego
Panią Irenę Brzozowską, pracowników urzędu, stypendystów 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 XI/VIII/19 z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia
29 sierpnia 2019 r. Radni przyjęli protokół jednogłośnie, 15 głosów „za”.
Ogłoszony porządek obrad:
1. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec;
b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2019 rok;
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata
2019-2030
d) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli;
e) w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
5. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
I półrocze 2019 roku w Gminie Lądek-Zdrój.
6. Sprawozdanie z zakresu działań asystenta rodziny na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
7. Oświadczenia, wnioski radnych.
8. Zamknięcie obrad.
Część II.
1. Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Małgorzata Bednarek wraz z Burmistrzem
Lądka-Zdroju Romanem Kaczmarczykiem wręczyli stypendystom dyplomy. Ogłoszono 5

minut przerwy w obradach, podczas której stypendyści mogli zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie przed budynkiem ratusza.
2. Po wznowieniu obrad Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił
Radnym Rady Miejskiej Lądka-Zdroju sprawozdanie z działalności między sesjami.
Po krótce zreferował przebieg następujących spotkań, w których brał udział: dożynki gminne
w Trzebieszowicach, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Szkole Podstawowej nr 1,
spotkanie Klastra Energii, Kongres Uzdrowiskowy w Dusznikach Zdroju. Pan Burmistrz
poinformował o otrzymaniu promesy na przebudowę ulicy Wolności w Lądku-Zdroju. Po
krótce przedstawił szczegóły swojej wizyty w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w
sprawie dofinansowania projektu geotermicznego oraz farmy fotowoltaicznej. W dalszej
części sprawozdania Pan Burmistrz omówił następujące wydarzenia i spotkania: spotkanie
Sygnatariuszy Strategii Sudety 2020+ w Wałbrzychu, wizyta na Uniwersytecie Wrocławskim
w Instytucie Konfucjusza, wizyta w sprawie geotermii i farmy fotowoltaicznej w Tauron Eko
Energia w Jeleniej Górze, wykład podczas obrad Dolnośląskiego Sejmiku Klimatycznego.
Burmistrz Lądka-Zdroju omówił jak przebiegła ostatnia edycja Festiwalu Filmów Górskich.
Wspomniał również o konferencji Pana Gwoździa w Trzebieszowicach oraz o konferencji
polsko-czeskiej, która odbyła się w hotelu Mir-Jan. Burmistrz jeszcze raz zaprosił Radnych
do udziału w Sudeckim Kongresie Samorządowym, który odbędzie się 27 września.
Przedstawił po krótce informacje o sytuacji finansowej Spółki LUK, podkreślając, że Spółka
osiągnęła zdolność kredytową i leasingową.
Pan Burmistrz przedstawił cennik obowiązujący w Inkubatorze Przedsiębiorczości i omówił
jak na tą chwilę wygląda funkcjonowanie Inkubatora .
Poinformował o spotkaniu w sprawie odwiertu w październiku, dokładny termin zostanie
ustalony zaraz po otrzymaniu oficjalnej decyzji geologicznej.
Szczegóły sprawozdania znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną
część protokołu.
3. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Przed swoim wystąpieniem Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju poprosiła o zabranie głosu Pana Zbigniewa Łopusiewicza, który przedstawił informacje z ostatniej Sesji Rady
Powiatu.
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Pani Małgorzata Bednarek
przedstawiając krótkie sprawozdanie z działalności Rady. Pani Przewodnicząca omówiła po
krótce wydarzenia i spotkania, w których brała udział, m.in. : dożynki gminne, rozpoczęcie
roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym, spotkanie Polskiego Związku Emerytów i
Rencistów, udział w szkoleniu dla Przewodniczących Rad Gmin dot. prac nad statutem.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju poinformowała również o planowanym
remoncie placu zabaw ze środków GKRPA. Zaapelowała również do Radnych, aby wyrazili
chęć do pracy w Komisji Rewizyjnej, której skład wymaga uzupełnienia.
Szczegóły znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część
protokołu.

4. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec
Głos zabrał Burmistrz Lądka-Zdroju przedstawiając szczegóły projektu uchwały.
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 XII/74/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
b) 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.
Głos zabrała Pani Skarbnik przedstawiając autopoprawkę do projektu.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych; 15 głosów
„za” - jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XII/75/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
c) 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 XII/76/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
d) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Głos zabrał Burmistrz Lądka-Zdroju przedstawiając szczegóły projektu uchwały.
Komisja ds. Społecznych pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych;
15 głosów „za” - jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XII/77/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
e) w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Pani Dorota Urbańczyk poinformowała, że Komisja
pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Głos zabrał Burmistrz Lądka-Zdroju przedstawiając sytuację finansową Związku Miast
Polskich oraz plany i główne założenia Związku na przyszłość.

Komisja ds. Gospodarczych również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych;
8 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XII/78/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
5. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za I półrocze 2019 roku w Gminie Lądek-Zdrój.
Radni po zapoznaniu się z „Informacją z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2019 roku w Gminie Lądek-Zdrój” nie mieli uwag.
6. Sprawozdanie z zakresu działań asystenta rodziny na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
Radni po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem z zakresu działań asystenta rodziny na terenie
Gminy Lądek-Zdrój” nie mieli uwag.
7. Oświadczenia, wnioski radnych.
O udzielenie głosu poprosił Radny Sławomir Walentynowicz, który zawnioskował, aby informacje o komisjach były bardziej dostępne dla mieszkańców.
Radny Artur Dobrzyński złożył wniosek o wymianę koszy na śmieci na ulicy Kościuszki.

Radny Tomasz Stuła zabrał głos i poparł pomysł podjęcia prac nad uaktualnieniem Statutu
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Głos zabrała Pani Prawnik Irena Brzozowska wyjaśniając, że zmiany wynikające z
nowelizacji przepisów zostały wprowadzone do Statutu. Należało by jedynie opracować nowy
tekst jednolity Statutu.

Szczegóły znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część
protokołu.

8. 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 26-09-2019 r.
3. Lista imienna głosowań podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu
26 września 2019 r.

