Protokół nr LII/I/18 z nadzwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 22 stycznia 2018 r.
Część I
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, zakończono o godz. 16.32
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Jan Zawadzki.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad obecnych 8 radnych, nieobecni radni: Małgorzata Bednarek, Dorota
Urbańczyk, Robert Dębski, Artur Dobrzyński, Krystyna Mazurkiewicz, Krystyna Panuś,
Leszek Pazdyk.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powitał: Burmistrza Lądka-Zdroju Romana
Kaczmarczyka, Prezesa spółki komunalnej Jerzego Szymańczyka, Radnych oraz wszystkich
przybyłych na sesję.
Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Burmistrza.
Ustalony porządek obrad
Część II.
1. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok,
b) zmiany uchwały nr XLVI/292/2017 z dnia 25 września 2017r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) wniesienia wkładu finansowego do Lądeckich Usług Komunalnych sp. z o.o. w LądkuZdroju.
2. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
3. Zamknięcie obrad.

Część II
1. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach.
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych;
6 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LII/329/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.

b) zmiany uchwały nr XLVI/292/2017 z dnia 25 września 2017r. w sprawie likwidacji
samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Radny Tomasz Barański zapytał czy jest już przygotowany bilans zamknięcia ZBK,
Burmistrz Roman Kaczmarczyk odpowiedział, że bilans zamknięcia ZBK będący
równocześnie bilansem otwarcia utworzonej spółki zgodnie z zapisami ustawy
o rachunkowości zostanie przygotowany do 31 marca. Na tą chwilę nie można jeszcze tego
określić wiemy, że na kontach ZBK na koniec roku znalazła się kwota ok 300 tyś. zł.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych;
6 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LII/330/2018, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c) wniesienia wkładu finansowego do Lądeckich Usług Komunalnych sp. z o.o.
w Lądku-Zdroju
Radny Tomasz Barański zapytał o przeznaczenie wkładu finansowego.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk wyjaśnił, że zaplanowano w budżecie gminy na 2018 r.
wniesienie wkładu finansowego (aportu) w wysokości 100 tyś. zł aby nowa powstała spółka
miała zabezpieczoną płynność finansową, środki na ewentualną spłatę kredytów, zaciągnięcie
leasingu i inne niezbędne wydatki. Jednocześnie Burmistrz zapewnił, że poszukuje
dodatkowych środków dokapitalizowania spółki komunalnej w celu wykonania remontu
oczyszczalni i sieci wodno- kanalizacyjnej z „Polskiego Funduszu Rozwoju” prowadzonego
przez Ministerstwo Rozwoju. Pozyskane z funduszu środki byłyby spłacane w rozłożeniu na
20 lat z możliwością umorzenia części otrzymanych środków.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych;
6 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LII/331/2018, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
2. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne
Jerzy Szymańczyk - Prezes Lądeckich Usług Komunalnych sp. z o.o. zaprezentował
swoją osobę oraz przedstawił bieżące informacje związane z prowadzeniem działalności
spółki.
Wiceprzewodniczący Jan Zawadzki zapytał czy wszystkie zobowiązania Z.B.K. będą regulowane przez nową spółkę również te związane z odszkodowaniem dla pracowników, kto
ponosi odpowiedzialność za ten stan rzeczy.
Burmistrz Lądka-Zdroju poinformował, że w sprawach pracowniczych doprowadzono do
ugody.

Radny Tomasz Nowicki zwrócił uwagę, że zaakceptowana ugoda rodziła niepotrzebne obciążenia finansowe dla gminy, można było tej sytuacji uniknąć przestrzegając przepisów
prawa.
Irena Brzozowska wyjaśniła zasady ugody.
Radny Tomasz Barański zapytał czy są prowadzone jeszcze inne spory pracownicze oraz
co się stało z Panią Chszczanowicz i Panem Mrozem oraz o zakres jego obowiązków.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk poinformował, że ma prywatny proces z Panią Krystyną
Panuś, Pan Tomasz Bober złożył pozew w związku z likwidacją jego stanowiska pracy. Pani
Chszczanowicz i Pan Mróz zajmowali się przekształceniem Z.B.K. ich umowy wygasły.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk zapowiedział, że na najbliższą sesję radni otrzymają projekt uchwały dotyczący zmiany nazwy ulicy, oraz płatnego parkingu przy. Pl. SkłodowskiejCurie. Podziękował za podjęcie uchwał, które umożliwią sprawną działalność spółki, jednocześnie zwrócił uwagę na pewne nieprawidłowości w Z.B.K., które będą wyjaśniane.
Jerzy Szymańczyk Prezes spółki podziękował za podjęcie uchwał i zakreślił wyzwania
jakie czekają przed nowo powstała jednostką.
Wiceprzewodniczący Jan Zawadzki zapewnił o dobrej woli i gotowości współpracy ze
strony Rady z nowo powstałą spółka.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk zaapelował do radnych aby zajęli stanowisko w sprawie
„Domu Zdrojowego”, którego przejęciem jest zainteresowana Gmina Lądek-Zdrój.
Burmistrz wyartykułował wagę tego obiektu dla naszej gminy ze względu na organizowanie
cykliczne wydarzenia kulturalne.
Radny Tomasz Barański, zaproponował aby Rada zaprosiła Prezesa Uzdrowiska oraz
podjęła stosowną rezolucje w tej sprawie.
Radny Tomasz Nowicki zwrócił uwagę, że przejęcie tego obiektu będzie rodziło spore
koszty, czy gmina ma rozeznane co do źródeł finansowania na remont i utrzymanie tego
obiektu.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk poinformował, że punktem wyjścia jest wyrażenie opinii
przez Radę Miejską oraz przejecie obiektu od Marszałka będącego właścicielem lądeckiego
uzdrowiska. Jednocześnie zapewnił, że jest możliwość zyskania dofinansowania na ten cel.
Radny Tomasz Stuła zapytał o zakup przez gminę, nieruchomości przy ul. Klonowej.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk poinformował, że gmina jest zainteresowana zakupem
i jest przygotowywany projekt uchwały w tej sprawie.
Radny Tomasz Barański, zwrócił uwagę, na słabą jakość nagrań dźwięku podczas sesji
Rady Miejskiej.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk poinformował, że wynika to z ograniczeń sprzętowych.
Gmina przygotowała projekt w ramach, którego są planowane modernizacje w tym zakresie.
3. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan
Zawadzki ogłosił zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis audiowizualny w wersji elektronicznej.

Protokołował:
Radosław Pasionek
(-)

