Protokół nr X/VII/19
z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Część I.
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 14:00, zakończono o godz. 17:20.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek.
Przewodnicząca Rady Miejskiej powitała: Radnych, Burmistrza Lądka-Zdroju Romana
Kaczmarczyka, Skarbnika Gminy Wiolettę Drangowską, Radcę Prawnego Panią Irenę
Brzozowską, Komendanta Straży Miejskiej, pracowników UMiG, Przewodniczącego Rady
Powiatu Pana Zbigniewa Łopusiewicza, Radnego Powiatowego Pana Borysława Zatokę,
mieszkańców biorących udział w debacie oraz wszystkich pozostałych przybyłych na sesję.
Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad obecnych 13 radnych, nieobecni: Mariola Kozińska, Łukasz Mróz.
Poddano pod głosowanie protokół nr VIII/V/2019 z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia
30 maja 2019 r. Radni przyjęli protokół jednogłośnie, 13 głosów „za”.
Następnie poddano pod głosowanie protokół nr IX/VI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 4 czerwca 2019 r. Radni przyjęli protokół; 12 głosów „za”, 1
głos „wstrzymujący się”.
Ogłoszony porządek obrad:
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Debata nad raportem o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Lądka-Zdroju wotum zaufania.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2018 rok;
b) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2018;
c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2019 rok;
d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Lądek-Zdrój oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.;
e) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lądku – Zdroju;
f) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lądek-Zdrój na lata
2018 - 2020, z perspektywą na lata 2021 – 2024.
4. Oświadczenia, wnioski radnych.
5. Zamknięcie obrad.

Część II.
1. Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił Radnym Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju sprawozdanie z działalności między sesjami. Po krótce zreferował przebieg
następujących spotkań i wydarzeń z życia Gminy: obchody Dnia Dziecka w Przedszkolu,
konferencja Polskiego Instytutu Geologicznego, udział w konferencji przedstawicieli gmin
uzdrowiskowych Województwa Dolnośląskiego w Cieplicach Zdroju, Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, festiwal pstrąga,
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w
Solcu-Zdroju, wizyta Burmistrza Javornika, zawody strażackie, zakończenie roku szkolnego,
otwarcie pętli „Orłowiec” w ramach tras SingleTrack, kolejna edycja Nocy Świętojańskiej na
Rynku, Walne Zgromadzenie Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika w Gotwaldówce.
Pan Burmistrz poinformował o przekazaniu Gminie Domu Zdrojowego i Kinoteatru. Pan
Burmistrz zaprosił Radnych oraz wszystkich pozostałych na uroczyste otwarcie Inkubatora
Przedsiębiorczości w wyremontowanym budynku dworca PKP. Następnie przedstawił
oficjalne wyniki badań geotermicznych wody termalnej z odwiertu. Burmistrz Lądka-Zdroju
zaprezentował również kwestie związane z rozliczeniem finansowym tego projektu.
W dalszej części wystąpienia Pan Burmistrz przedstawił prezentację, w której omówił
sprawozdanie z wykonania budżetu.
Szczegóły sprawozdania znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną
część protokołu.
2. Debata nad raportem o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Lądka-Zdroju wotum zaufania.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zabranie głosu Burmistrza Lądka-Zdroju. Pan
Burmistrz po krótce wyjaśnił jak wyglądały prace nad raportem o stanie gminy. Podkreślił, że
podstawowym dokumentem branym pod uwagę przy tworzeniu raportu był budżet.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju odczytała kolejność w jakiej będą mogli
zabrać głos mieszkańcy, którzy zgłosili się do udziału w debacie. Zanim Przewodnicząca
udzieliła głosu mieszkańcom zwróciła się do Radnych z pytaniem, czy mają uwagi do raportu
o stanie gminy.
Głos zabrała Radna Dorota Łakucewicz. Zgłosiła swoje zastrzeżenia co do treści
raportu w zakresie oświaty. Zwróciła uwagę na zbyt pobieżne przedstawienie informacji
dotyczących finansowania zadań oświatowych. Radna zauważyła, że niepokojące są dane o
liczbie uczniów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego i wysokich kosztach
utrzymania tej placówki. Pani Dorota Łakucewicz wyraziła opinię, że w raporcie brakuje
niektórych danych dot. realizacji zadań i programów w zakresie edukacji i wychowania (np.
danych dot. dożywiania, dowozu dzieci, zakupu podręczników). Kolejne pytanie Pani Radnej
dotyczyło pomocy publicznej. W raporcie wskazano łączną kwotę umorzeń i ulg w
płatnościach podatków, a nie podano liczby przedsiębiorców, wobec których je zastosowano.
Odnosząc się do tych uwag Burmistrz Lądka-Zdroju, zaznaczył że w jego ocenie
podane w raporcie informacje z zakresu oświaty są wystarczające, a część danych, o których
mówiła Radna, można znaleźć w sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Następnie głos w sprawie raportu o stanie gminy zabrał Radny Artur Dobrzyński.
Uwagi Radnego dotyczyły spraw mieszkaniowych. Radny wyraził opinię, że w raporcie
brakuje liczby osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne.
Głos w tej sprawie zabrał również Radny Leszek Pazdyk. Jako członek komisji
mieszkaniowej wyraził opinię, że podanie w raporcie liczby osób oczekujących na mieszkania
jest niemożliwe, ponieważ w ciągu roku te dane się zmieniają.
Następnie w debacie nad raportem o stanie gminy głos zabrała Radna Edyta Kolendo.
Zgodziła się z tym, że raport nie może zawierać wszystkich szczegółowych danych, ale
podkreśliła, że nie może zawierać błędów. Zwróciła uwagę m. in. na błąd w tabelce
przedstawiającej dotacje dla klubów sportowych, na brak pełnych danych o stypendiach, brak
informacji o działalności Biblioteki Publicznej w CKiR.
W odpowiedzi na sugestie co raport powinien zawierać i czego w nim brakuje
Burmistrz Lądka-Zdroju stwierdził, że je przyjmuje i zapewnił, że zostaną one w przyszłości
uwzględnione.
Głos zabrał Radny Artur Dobrzyński. Radny wyraził opinię, że w raporcie zabrakło
mu informacji nt. konsekwencji podpisania listu intencyjnego w październiku 2018 r.
Pan Burmistrz udzielając odpowiedzi, stwierdził, że wg niego informacja w tym
zakresie jest wystarczająca i nie było możliwe szczegółowe odniesienie się do każdego
odnotowanego w raporcie wydarzenia.
Nie było więcej chętnych wśród Radnych do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie
gminy. Rozpoczęła się debata z mieszkańcami. Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
jako pierwszą o zabranie głosu poprosiła Panią Mirosławę Boduch.
Pani Mirosława Boduch przedstawiła uwagi i sugestie do treści zawartych w raporcie
o stanie gminy. Zwróciła uwagę na zły stan dróg i brak informacji w raporcie o pozyskiwaniu
przez gminę środków zewnętrznych na remonty nawierzchni dróg gminnych. Wyraziła opinię,
że skład kadry pracowniczej urzędu nie jest stabilny, a świadczy o tym liczba
przeprowadzanych naborów na stanowiska urzędnicze. Pani Mirosława Boduch zapytała,
które kamienice na lądeckim Rynku zostały wyremontowane w 2018 roku w ramach zadania
wymienionego w raporcie w wykazie wydatków majątkowych. W dalszej części wystąpienia
stwierdzono brak informacji o realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej za rok 2018 oraz
brak niektórych danych z zakresu realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego. Następnie Pani Mirosława Boduch zasugerowała, aby w
przyszłości przy tworzeniu raportu o stanie gminy uwzględnić następujące informacje:
realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych i starszych, realizację zadań
gminy w obszarze ochrony zabytków, utrzymania zimowego dróg, informacje co do sposobu
sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Spółką LUK, realizację zadań gminy w obszarze
zdrowia, informacje o uzdrowisku i operacie uzdrowiskowym, opłacie uzdrowiskowej,
informacje z zakresu zadań administracji publicznej, informacje dot. charakterystyki
gospodarczej gminy, informacje dot. aktywności społecznej mieszkańców, informacje z
zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa, realizację zadań z zakresu spraw obrony cywilnej i
spraw wojskowych, udostępniania informacji publicznej oraz kontroli zewnętrznych w
urzędzie.
Burmistrz Lądka-Zdroju Pan Roman Kaczmarczyk odniósł się do powyższych uwag.
Wyjaśnił, że nie miał wpływu na ruchy kadrowe i odejście niektórych pracowników. W
kwestii umieszczenia zadania inwestycyjnego polegającego na wyremontowaniu kamienic na
lądeckim Rynku w wykazie wydatków majątkowych Burmistrz przypomniał, że kwota

wymieniona w raporcie to kara dot. projektu ukończonego w latach poprzednich, którą gmina
była zmuszona zapłacić w 2018 roku. Co do stanu dróg, Pan Burmistrz wyraził opinię, że
większość pytań z tym związana powinna zostać zadana radnym Powiatu. Zapewnił, że stale
prowadzone są rozmowy z Powiatem i podejmowane próby interweniowania w tym zakresie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zabranie głosu kolejnego mieszkańca.
Jako drugi głos w debacie zabrał Pan Krystian Takuridis, który poruszył następujące
kwestie. Zauważył, że w punkcie opisującym imprezy kulturalne zorganizowane przez CKiR
nie odnotowano, że niektóre imprezy były współorganizowane z innymi podmiotami. Pan
Takuridis zwrócił uwagę na to, że opisując zagadnienia dot. budżetu obywatelskiego nie
uwzględniono działań podjętych w 2018 r. dot. planowania budżetu na 2019 r. Kolejne uwagi
dot. członkostwa gminy w stowarzyszeniach i organizacjach. Zadano pytanie o korzyści jakie
to przynosi gminie i jakie są koszty przynależenia do tych organizacji. Pan Takuridis zapytał
również dlaczego jest tak niski poziom wykonania dotacji ze środków unii europejskiej. Na
koniec wyraził opinię, że opis nagród przyznanych Burmistrzowi zajmuje w raporcie za dużo
miejsca w stosunku do innych zagadnień.
Burmistrz Lądka-Zdroju odniósł się do powyższych uwag w następujący sposób.
Wyjaśnił, że niski poziom wykonania dotacji unijnych podany w raporcie wynika z tego, że
środki z Unii dot. kilku dużych projektów wpłynęły na konto UMiG dopiero w 2019 r.
Burmistrz wyraził nadzieję, że jeśli w przyszłości Rada Gminy podejmie prace nad
przygotowaniem uchwały określającej, co raport o stanie gminy powinien zawierać, to
wszystkie wymienione wcześniej sugestie zostaną uwzględnione. Przeprosił, jeśli gdzieś w
raporcie brakowało doprecyzowania co do organizacji imprez kulturalnych i użyto określenia
„organizator” zamiast „współorganizator”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju poprosiła o zabranie głosu Pana Janusza Sasa.
Na początku Pan Janusz Sas podkreślił, że głos uczestników debaty to również głos
mieszkańców, którzy podpisali się na zgłoszeniach. Pan Sas wyraził opinię, że w raporcie
niektóre informacje dot. spraw finansowych są ukryte, albo nie ma ich wcale. Brakuje
również informacji na temat nowych punktów oświetleniowych (problem dot. m.in. Osiedla
Słonecznego) oraz przedstawienia pomysłu na oszczędności w tym zakresie. Kolejne uwagi
do raportu dotyczyły bezpieczeństwa publicznego i braku niektórych informacji z zakresu
działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Na koniec Pan Sas zapytał dlaczego w raporcie
pominięto fakt istnienia Straży Miejskiej.
W odpowiedzi Burmistrz Lądka-Zdroju zapewnił, ze przyjmuje sugestie co do
brakujących w raporcie informacji. Poinformował, że plan inwestycyjny obejmuje wymianę
oświetlenia w mieście na energooszczędne oświetlenie ledowe, ale koncepcja raportu nie
zakłada pisania o przedsięwzięciach planowanych w przyszłości.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju ogłosiła 10 min. przerwy w obradach.
Po wznowieniu obrad Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu kolejnego uczestnika
debaty Pana Borysława Zatokę.
Pan Borysław Zatoka zadał pytania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Zapytał o
pomysł utworzenia magazynu kryzysowego w gminie. Wyraził opinię że jeśli chodzi o sieć
tras rowerowych SingleTrack będą trudności z dojazdem służb kryzysowych do ewentualnych
poszkodowanych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Bednarek poprosiła Pana Zatokę, aby w
swych wypowiedziach odnosił się bezpośrednio do treści zawartych w raporcie i zaprosiła do
udziału w pracach komisji.
Pan Zatoka podziękował i zakończył swoją wypowiedź.
Szczegóły debaty znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część
protokołu.
Po zakończeniu debaty Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju ogłosiła krótką
przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju wotum zaufania.
Komisja Rewizyjna oraz Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie opiniowały projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Ponieważ suma oddanych za pomocą tabletów
głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” nie zgadzała się z liczbą radnych obecnych na
sali Przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła reasumpcję głosowania.
Przeprowadzono głosowanie imienne, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
9 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr X/61/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
O udzielenie głosu poprosił Radny Tomasz Stuła. Zapytał, czy w przypadku problemów
technicznych istnieje możliwość powtórnego głosowania również za pomocą tabletów, czy
zawsze w takiej sytuacji należy przeprowadzić głosowanie imienne. Przewodnicząca
zapewniła, że ta kwestia zostanie wyjaśniona.
3. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2018 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego
Komisji ds. Gospodarczych Pana Leszka Pazdyka. Komisja pozytywnie opiniowała projekt
uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
13 głosów „za” - jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr X/62/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
b) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2018
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju odczytała treść uchwały RIO pozytywnie
opiniującej wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Lądka-Zdroju
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Głos zabrał Burmistrz Lądka-Zdroju. Pan Roman Kaczmarczyk przedstawił prezentację, w
której wyjaśnił zasady tworzenia i funkcjonowania budżetu. Podkreślił, jak ważne w pracy

Burmistrza jest wykonanie budżetu. Podczas prezentacji przedstawione zostały zagadnienia
dotyczące wykonania budżetu za rok 2018 r. Szczegóły prezentacji znajdują się w załączniku
audiowizualnym stanowiącym integralną część protokołu.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
13 głosów „za” - jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr X/63/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2019 rok
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
13 głosów „za” - jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr X/64/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lądek-Zdrój oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września
2019 r.
Komisja ds. Społecznych pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
13 głosów „za” - jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr X/65/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
e) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lądku – Zdroju
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
9 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr X/66/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.

f) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lądek-Zdrój na lata
2018 - 2020, z perspektywą na lata 2021 – 2024
Komisja ds. Uzdrowiskowych pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
13 głosów „za” - jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr X/65/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.

4. Oświadczenia, wnioski radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju poinformowała, że postara się skontaktować z Panem prof. Wojciechem Ciężkowskim w sprawie zaproszenia na sesję. Przekazała
również informację, że na uroczystościach otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości Radę
Miejską będzie reprezentowała Pani Wiceprzewodnicząca Dorota Urbańczyk.
Burmistrz Lądka-Zdroju Pan Roman Kaczmarczyk na zakończenie podziękował za
udzielenie absolutorium.
Radny Sławomir Walentynowicz zabrał głos w sprawie interpelacji i zapytań radnych,
zachęcał do zapoznania się z tymi materiałami na portalu dla radnych.
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 27-06-2019 r.
3. Lista imienna głosowań podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu
27 czerwca 2019 r.

