Protokół nr VII/IV/19
z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Część I.
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15:30, 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: Burmistrza Lądka-Zdroju Romana
Kaczmarczyka, Radnych, mieszkańców i gości, Pana Zbigniewa Łopusiewicza, Panią
Wiceburmistrz Alicję Piwowar, Skarbnika Gminy Wiolettę Drangowską, Radcę Prawnego
Panią Irenę Brzozowską, Komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Szecela oraz wszystkich
pozostałych przybyłych na sesję.
Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad obecnych 15 radnych, nieobecni: brak.
Przewodnicząca Rady przedstawiła propozycję zmian w porządku obrad. Zaproponowano,
aby w części II ze względu na zaproszonych gości przenieść z punktu czwartego jako punkt
drugi Informację Burmistrza Lądka-Zdroju dotycząca koncepcji „Zwiększenia ochrony
przeciwpowodziowej w Kotlinie Kłodzkiej”. Dodatkowo zaproponowano jako punkt 3a)
wprowadzenie głosowania nad przyjęciem rezolucji w sprawie sprzeciwu wobec „Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”.
W związku z powyższym kolejność głosowania nad pozostałymi projektami uchwał przesunie
się o jeden podpunkt.
Poddano pod głosowanie nowy porządek obrad Sesji Rady Miejskiej.
Radni przyjęli nowy porządek obrad jednogłośnie 15 głosów „za”.
Przegłosowano następujący porządek obrad (część II):
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Informacja Burmistrza Lądka-Zdroju dotycząca koncepcji „Zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej w Kotlinie Kłodzkiej”.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) rezolucji w sprawie sprzeciwu wobec „Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”;
b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2019 rok;
c) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Lądek- Zdrój na lata 2019-2030;
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu;

e) w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/266/09 Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzeń za inkaso;
f) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym;
g) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju w sprawie
wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej
„A” Uzdrowiska Lądek-Zdrój.
4. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w sezonie
2018/2019 oraz przygotowanie do okresu letniego.
5. Oświadczenia, wnioski radnych.
6. Zamknięcie obrad.
Następnie poddano pod głosowanie protokół nr V/II/2019 z sesji Rady Miejskiej LądkaZdroju z dnia 28 lutego 2019 r. oraz protokół nr VI/III/2019 z sesji Rady Miejskiej LądkaZdroju z dnia 28 marca 2019 r. Radni przyjęli protokoły jednogłośnie - 15 głosów „za”.

Część II.
1. Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił Radnym Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju sprawozdanie z działalności między sesjami. Poinformował o rozpoczęciu
budowy świetlicy w Trzebieszowicach. Pan Burmistrz podczas swojego przemówienia
omówił szczegóły związane ze spotkaniami jakie odbył w miesiącu kwietniu m. in.
spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie strajku, spotkanie w Dusznikach w sprawie
bezobsługowych rowerów elektrycznych, spotkanie z nowym Nadleśniczym. Następnie
Pan Burmistrz omówił pozostałe ważne wydarzenia z życia Gminy: udział wiosek
gminnych w projekcie „Stoły Wielkanocne” w Polanicy Zdroju, pożar budynku
wielorodzinnego na ulicy Kościuszki 66, spotkanie w sprawie rewitalizacji stacji PKP,
spotkania z mieszkańcami w sprawie retencji (zebrania w Radochowie i Konradowie),
obchody Dnia św. Jerzego, udział w Kongresie Małych i Średnich miast w Wałbrzychu.
Szczegóły sprawozdania znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym
integralną część protokołu.
2. W dalszej części wystąpienia Pan Burmistrz przedstawił Informację dotyczącą
koncepcji „Zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej w Kotlinie Kłodzkiej”.
Pan Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił szczegóły projektu budowy
suchych zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój opracowanego przez „Wody
Polskie”. Podkreślił, że jest to projekt czysto teoretyczny, którego założenia opierają się
głównie na matematycznych wyliczeniach. Projekt nie jest wiążący, co jednak nie zwalnia z
czujności w tej sprawie. Burmistrz wyraził opinię, że najważniejsze jest wypracowanie
tożsamych stanowisk Burmistrza, Rady Miejskiej Lądka-Zdroju oraz Sołtysa i mieszkańców,
wyrażających sprzeciw wobec realizacji projektu i wobec podejmowania jakichkolwiek
decyzji w tej sprawie bez udziału samorządu i zainteresowanych mieszkańców.

Głos w tej sprawie zabrał również Pan Zbigniew Łopusiewicz. Poinformował, że ten temat
był też podejmowany na sesji Rady Powiatu. Pan Łopusiewicz zgodził się, że należy wspólnie
interweniować w tej sprawie, mimo że szanse na realizację projektu są nikłe.
3. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach:
a) rezolucji w sprawie sprzeciwu wobec „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Bednarek odczytała projekt rezolucji.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem rezolucji, w głosowaniu wzięło udział 15
radnych; 15 głosów „za” – jednogłośnie.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła rezolucję nr 1, która stanowi załącznik do protokołu z
sesji.
b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2019 rok
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Pan Leszek Pazdyk poinformował, że na posiedzeniu Komisji była przedstawiona autopoprawka do uchwały. Komisja pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Zgłoszono uwagi do planowanych zmian w budżecie. Głos zabrał Pan Łukasz Mróz. Odniósł
się do inwestycji związanej z budową nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku Tysiąclecia wyrażając opinię, że środki zaplanowane na to zadanie powinny zostać w najbliższym czasie przesunięte na inne cele, z racji tego, że są to duże środki, a według konserwatora
zabytków na tym terenie możliwe jest tylko wykonanie nawierzchni z trawy. Pan Leszek
Pazdyk zwrócił uwagę na to, że nawierzchnia z trawy nie sprawdzi się na terenie, który jest
podmokły.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych;
11 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr VII/49/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
c) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lądek- Zdrój na
lata 2019-2030
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych;
11 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr VII/50/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu
Komisja ds. Gospodarczych 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 VII/51/2019, która stanowi załącznik do

protokołu z sesji.
e) w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/266/09 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29
maja 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso
Komisja ds. Gospodarczych 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 VII/52/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
f) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych poinformowała, że na posiedzeniu Komisji ds.
Społecznych zaproponowano poprawkę do projektu uchwały. Wprowadzono zapis w § 1
uchwały: (…) z powodu likwidacji ww. szkoły. Komisja ds. Społecznych pozytywnie
opiniowała projekt uchwały wraz z poprawką.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych;
8 głosów „za”, 7 głosów „wstrzymujących się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr VII/53/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
g) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju w sprawie wyznaczenia
lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej „A” Uzdrowiska Lądek-Zdrój
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych;
13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 1 głos „przeciw”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr VII/54/2019, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
4. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w
sezonie 2018/2019 oraz przygotowanie do okresu letniego.
Radni po zapoznaniu się z „Informacją o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w sezonie 2018/2019 oraz przygotowanie do okresu letniego” nie mieli uwag.
5. Oświadczenia, wnioski radnych.
Radny Tomasz Stuła podziękował za podjęcie rezolucji i zaangażowanie w sprawie sprzeciwu wobec projektu „Wód Polskich”.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Mróz poinformował o wynikach rozmów z
Powiatem na temat remontów dróg po zimie. Dodatkowo wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie sprawozdania Burmistrza o informacje w sprawie odwiertu. Burmistrz Lądka-Zdroju Pan

Roman Kaczmarczyk poinformował, na jakim etapie są teraz prace związane z odwiertem i że
szczegółowe informacje na ten temat zostaną przygotowane na następną sesję.
Radny Tomasz Stuła poruszył kwestię pierwszeństwa dla rolników przy dzierżawach
gruntów rolnych.
Radny Artur Dobrzyński zapytał o sprawę odpadów komunalnych. Potwierdzono, że firma
odbierająca odpady rozwiązała umowę, w maju odbędzie się przetarg.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Mróz poinformował o ewentualności
zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z przewidywanym wzrostem stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała Radnym o terminie przedkładania
oświadczeń majątkowych.
Szczegóły znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część
protokołu.
6. 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 25-04-2019 r.
3. Karta głosowania imiennego członków Rady Miejskiej Lądka-Zdroju podczas Sesji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 25-04-2019 r. w sprawie przyjęcia nowego porządku
obrad.
4. Karta głosowania imiennego członków Rady Miejskiej Lądka-Zdroju podczas Sesji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 25-04-2019 r. w sprawie przyjęcia rezolucji nr 1 w
sprawie sprzeciwu wobec „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i
Wisły”.
5. Karta głosowania imiennego członków Rady Miejskiej Lądka-Zdroju podczas Sesji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 25-04-2019 r. - uchwała nr VII/49/2019 w sprawie zmian
w budżecie Gminy Lądek-Zdrój.
6. Karta głosowania imiennego członków Rady Miejskiej Lądka-Zdroju podczas Sesji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 25-04-2019 r. - uchwała nr VII/50/2019 w sprawie
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2019-2023.
7. Karta głosowania imiennego członków Rady Miejskiej Lądka-Zdroju podczas Sesji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 25-04-2019 r. - uchwała nr VII/51/2019 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu.
8.

Karta głosowania imiennego członków Rady Miejskiej Lądka-Zdroju podczas Sesji
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 25-04-2019 r. - uchwała nr VII/52/2019 w sprawie
zmiany uchwały nr XXXII/266/09 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.

9. Karta głosowania imiennego członków Rady Miejskiej Lądka-Zdroju podczas Sesji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 25-04-2019 r. - uchwała nr VII/53/2019 w sprawie w
sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
10. Karta głosowania imiennego członków Rady Miejskiej Lądka-Zdroju podczas Sesji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 25-04-2019 r. - uchwała nr VII/54/2019 w sprawie
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju w sprawie wyznaczenia lokalizacji
punktów handlowych w strefie ochronnej „A” Uzdrowiska Lądek-Zdrój.

