Protokół nr LIV/III/18
z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 28 lutego 2018 r.
Część I
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, zakończono o godz. 16.25
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek.
Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad obecnych 11 radnych, nieobecni radni: Robert Dębski, Leszek Pazdyk,
Krystyna Panuś, Jan Zawadzki.
Przewodnicząca Rady Miejskiej powitała: Burmistrza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka,
Radnych, pracowników UMiG oraz wszystkich przybyłych na sesję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek przedstawiła wnioski Pana Burmistrza dotyczące zmian w porządku obrad:
- usunąć projekt uchwały zapisany w pkt d) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania wprowadzenia opłat wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty
dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości
opłaty dodatkowej,
- usunąć projekt uchwały zapisany w pkt f) w sprawie zmiany nazwy części ulicy Zamkowej
w Lądku-Zdroju na ulicę Kuracyjną.
Radni przyjęli proponowane zmiany 7głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
Ustalony porządek obrad
1.
2.
a)
b)
c)
d)
3.
4.
5.
6.

Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2018-2030,
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy,
przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów.
Informacja dotycząca potrzeb inwestycyjnych Gminy Lądek-Zdrój.
Informacja dotycząca zmian w nadchodzących wyborach samorządowych.
Interpelacje, zapytania, wnioski.
Zamknięcie obrad.

Poddano pod głosowanie protokoły z Sesji Rady Miejskiej: - nr LIII/II/18 z Sesji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. , radni przyjęli protokół jednogłośnie 11
głosów „za”.

Część II
1. Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił Radnym Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju sprawozdanie z działalności między sesjami. Szczegóły znajdują się
w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część protokołu.
Radni nie mieli pytań dotyczących przedstawionego sprawozdania.
2. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach.
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok
Skarbnik Gminy Wioletta Drangowska przedstawiła autopoprawkę do złożonego projektu
uchwały zmniejszając plan finansowy w dochodach budżetu o kwotę 64 064 zł i zmniejszając
wydatki budżetowe o kwotę 64 064 zł. Plan budżetu po zmianach wynosi: dochody 62 603 182
w tym dochody majątkowe 31 979 634, wydatki 70 759 815 w tym inwestycyjne 40 210 483
zł. W przedstawionym projekcie ulegnie zmianie zał. nr 1 i 2 oraz wprowadza się zał. nr 4 –
„Łączna kwota zaplanowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Zmianie ulega WPF.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych;
7 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LIV/343/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2018-2030
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych;
7 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LIV/344/2018, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy
Przewodnicząca Rady Miejskiej przekazała pozytywną opinię Komisji ds. Gospodarczych w
sprawie projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych;
11 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LIV/345/2018, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d) przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów

Komisja Społeczna oceniła pozytywnie złożone wnioski pod względem formalno-prawnym,
rekomendowała przyznanie stypendiów sportowych następującym uczniom: Paula Krysińska,
Julia Maskiewicz, Weronika Ożga, Karolina Podyma, Szymon Sobolewski, Damian
Sokołowski w kwocie 133 zł na okres 5 miesięcy.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych;
11 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LIV/346/2018, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
3. Informacja dotycząca potrzeb inwestycyjnych Gminy Lądek-Zdrój.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk w nawiązaniu do złożonej informacji
przedstawił szacunkowe koszty planowanych wszystkich inwestycji podkreślając ogrom
wydatków na poziomie ok. 243 mln zł., najpotrzebniejsze inwestycje związane m.in. z remontem oczyszczalni, sieciami, ujęciami wody zostały wycenione na poziomie ok. 43 mln.
zł.
Radni nie mieli pytań, przyjęli złożona informację.
4. Informacja dotycząca zmian w nadchodzących wyborach samorządowych.
W związku z zmianami przepisów dotyczących przyszłych wyborów samorządowych
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił radnym proponowane
zmiany dotyczące podziału gminy na okręgi wyborcze. Propozycje zmian dotyczyły okręgów na terenie miejskim w nr. 3 i nr 8 oraz na terenie wiejskim nr 11 i 12 uwzględniając
opinię Komisarza Wyborczego. Burmistrz przekazał również zmiany dotyczące obwodów
wyborczych. Stosowne projekty uchwał zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w przyszłym miesiącu.
Radni nie mieli pytań, przyjęli złożona informację.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski
Przewodnicząca Małgorzata Bednarek przedstawiła pismo skierowane do Rady Miejskiej
przez Pana Juliana Golaka - Rzecznika generalnego Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka w sprawie upamiętnienia Ks. Stefana Witczaka. Po dyskusji na posiedzeniu Komisji Społecznej zaproponowano aby umieścić tablicę pamiątkową przy kaplicy w Karpowie.
Radny Łukasz Mróz zgłosił rezygnacje Pani Małgorzaty Bednarek z pracy w Komisji Rewizyjnej w związku z tym prosi chętnych radnych aby zgłosili się do pracy w komisji.
Zwrócił uwagę, że została złożona rezygnacja Wiceprzewodniczącej Komisji Gospodarczej
Pani Krystyny Panuś i w związku z faktem, że wcześniej zrezygnował Przewodniczący Komisji
należy wybrać Przewodniczącego aby komisja mogła sprawnie pracować.
Kolejną poruszoną kwestią była sprawa firmy Integer, która remontowała dla Gminy kamienice
w latach 90-tych, była prowadzona przed latami kontrola Komisji Rewizyjnej chciałby aby
radni mogli się zapoznać z tym dokumentem.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk przekazał informację, że trwa przetarg na odwiert geotermalny, zostało okazane miejsce inwestycji zainteresowanym firmą. Jest spore zainteresowanie
czekamy za rozstrzygnięcie przetargu do końca marca.
Radny Artur Dobrzyński zaproponował aby ustalić stałe terminy ogłaszania sesji i komisji.

Przewodnicząca Małgorzata Bednarek wyjaśniła, że co do zasady sesje będą zwoływane
w ostatni czwartek miesiąca a komisję w poniedziałek-wtorek. Jednak wyznaczanie terminów
komisji leży w gestii Przewodniczących Komisji. Należy mieć na uwadze, że pojawiają się
okoliczności, które mogą powodować zmiany tych terminów.
Radny Tomasz Barański zgłosił Pani Przewodniczącej aby w razie potrzeby zwołała posiedzenie Komisji Gospodarczej w wypadku braku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
aby komisja mogła sprawnie działać i wybrać, że swojego grona osobę kierującą pracami.
6. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Małgorzata Bednarek
ogłosiła zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis audiowizualny w wersji elektronicznej.

Protokołował:
Radosław Pasionek
(-)

