Protokół nr LVII/VI/18
z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 30 maja 2018 r.
Część I
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, zakończono o godz. 16.47
Miejsce obrad: budynek Gminnego Przedszkola w Lądku-Zdroju, ul. Powstańców
Wielkopolskich 26A.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek.
Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad obecnych 14 radnych, nieobecny radny: Robert Dębski.
Przewodnicząca Rady Miejskiej powitała: Burmistrza Lądka-Zdroju Romana
Kaczmarczyka, Zastępcę Burmistrza Alicję Piwowar, Skarbnika Gminy Wiolettę
Drangowską, Radnych, pracowników UMiG, Senatora Kazimierza Drożdża oraz wszystkich
przybyłych na sesję.
Poddano pod głosowanie protokoły z Sesji Rady Miejskiej:
- nr LVI/\V/18 z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r., radni przyjęli
protokół 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek zgłosiła zmiany do porządku obrad
polegające na wycofaniu projektów uchwał zawartych w pkt. f) nadania tytułu Honorowego
obywatela Lądka-Zdroju Panu Robertowi Jażdżewskiemu, g) nadania tytułu Honorowego
obywatela Lądka-Zdroju Pani Michelle Jones Wurtz, h) nadania tytułu Honorowego
obywatela Lądka-Zdroju Panu Henrykowi Konwińskiemu, ze względu na uwagi kapituły
rozpatrującej złożone wnioski.
Radni jednogłośnie zaakceptowali proponowane zmiany w porządku obrad – 14 głosów „za”.
Ustalony porządek obrad
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu,
c) ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w LądkuZdroju,
d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy,
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Lądku-Zdroju 1 styczeń – 31 grudzień
2017.
4. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Lądek-Zdrój.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Część II
1. Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił Radnym Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju sprawozdanie z działalności między sesjami.
Radny Tomasz Nowicki zapytał jaki jest poziom zaawansowania rozpoczęcia realizacji
odwiertu geotermalnego. Burmistrz odpowiedział, że trwają jeszcze uzgodnienia
środowiskowe w ciągu kilku tygodni mają zostać podpisane dokumenty uruchamiające
realizacji projektu.
Radny Tomas z Stuła zabrał głos w sprawie nowo oddanej Remizy OSP w Radochowie
odnosząc się do zakresu wykonanych prac, planów rozwojowych oraz złożył
podziękowania dla Rady i Burmistrza za wspieranie tej inwestycji.
Prze wodnicząca Małgorzata Bednarek zapytała jakie warunki musiał spełnić Urząd
Miasta i Gminy aby znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu Związku Powiatów
Polskich wśród gmin miejsko wiejskich. Burmistrz odpowiedział, że gmina została
wyróżniona za spełnienie 65 kryteriów m.in. otrzymane środki unijne, nowoczesne
procedury elektroniczne w obiegu dokumentów, udogodnienia dla petentów itp.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk zaprosił radnych na zbliżający się II Kongres
Samorządowy, podsumował zrealizowane inwestycje budowę przedszkola oraz
prowadzone prace remontowe w budynku dworca kolejowego.
Kazimierz Drożdż zadał pytanie czy w strategii Sudety 2030 ujęta została linia kolejowa
Kłodzko – Lądek – Stronie? Burmistrz odpowiedział, że wykluczenie barier
komunikacyjnych jest jednym z istotniejszych kwestii ujętych w strategii poza
wspomnianą linią kolejową został także ujęty remont drogi nr 8 oraz drogi prowadzącej
w kierunku Boboszowa.
Szczegóły znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część
protokołu.
2. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach.
Prze wodnicząca Rady Miejskiej poinformowała o ogłoszonym w ostatnich dniach nowym
tekście jednolitym ustawy o samorządzie gminnym z Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 994,
zostanie to skorygowane w podstawach prawnych podjętych uchwałach bowiem projekty
były przygotowane przed wspomnianą publikacją.
a)
zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
12 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVII/377/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
b)
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu,
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVII/378/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.

c) ustalenia maksymalne j wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym
w Lądku-Zdroju,
Komisja ds. Społecznych pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVII/379/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy,
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVII/380/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVII/381/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Lądku-Zdroju 1 styczeń – 31 grudzień
2017.
Radni nie mieli pytań, przyjęli złożona informację.
4. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Lądek-Zdrój.
Wiceprzewodniczący Jan Zawadzki zreferował aktualną sytuację jednostek OSP na terenie gminy, źródła finansowania i potrzeby jednostek podkreślając zasługi samorządu w
finansowaniu tych jednostek.
Radny Leszek Pazdyk uzupełnił przedstawione informację podkreślając nikłe wsparcie
środków zewnętrznych dla jednostek będących w krajowym systemie, wyraził zadowolenie z doposażenia jednostek OSP w Trzebieszowicach i Lądku-Zdroju w nowe wozy bojowe co pozytywnie wpływa na gotowość bojową oraz koszty utrzymania.
Radni nie mieli pytań, przyjęli złożoną informację.
5.

Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne

Radny Tomasz Barański zapytał jakie koszty gmina poniosła w związku z otrzymaniem
tytułu Gminy Atrakcyjnej Turystycznie oraz Burmistrza Roku w rankingu „Orły Polskiego
Samorządu”. Burmistrz poinformował, iż gmina jeszcze nie otrzymała wspomnianych tytułów, oficjalnie te nagrody zostaną wręczone 22 czerwca. Koszty związane z promocją
będą poniesione po zakwalifikowaniu do finału, koszty związane z plebiscytem nie są aż
tak wysokie w stosunku do promocji jaką otrzymamy.
Radny dodatkowo przedstawił projekt odpowiedzi skierowanej do Starostwa Kłodzkiego
w sprawie remontu fragmentu drogi w Kanradowie.

Radny Artur Dobrzyński zaproponował aby zorganizować spotkanie Komisji Gospodarczej z Prezesem L.U.K. Sp. z o.o., poruszył sprawę instalacji gazowych, wentylacji
w gminnym zasobie mieszkaniowym. Zapytał o przeprowadzony audyt w Z.B.K. oraz
o możliwość przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności spółki.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk odpowiedział, że został wykonany audyt z działalności
Z.B.K. za lata 2015-217 z którym mogą zapoznać się radni. Burmistrz odniósł się w kilku
zdaniach do ogromnych kosztów jakie są związane z remontami mieszkań komunalnych,
rozwiązanie tego problemu jest trudne ponieważ jest on wynikiem wieloletnich zaniedbań.
Burmistrz wyraził nadzieję, iż pozytywne wyniki odwiertu geotermalnego pozwolą uporać
się z tego typu problemami.
Prze wodnicząca Małgorzata Bednarek zasugerowała aby Radny Artur Dobrzyński pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych zaprosił Prezesa L.U.K. na
posiedzenie komisji.
Radny Tomasz Stuła przekazał uwagi mieszkańców Przewodniczącej aby informowała
w kilku zdaniach czego dotyczą i w jakim celu są podejmowane poszczególne uchwały,
aby ten proces był bardziej czytelny dla mieszkańców oglądających transmisję z obrad.
Kazimierz Drożdż wyraził słowa uznania dla Burmistrza, Radnych za podjęcie decyzji
i zdobycie dofinansowania na budowę przedszkola w wysokości 85%. Obiekt robi ogromne wrażenie i jest wyjątkiem w skali powiatu a nawet województwa. Wyraził również
uznania dla Radnego Tomasza Stuły pełniącego funkcję Prezesa OSP w Radochowie za
wkład i zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz budowy nowej remizy.
Władysław Wieczorek zapytał o brak flag na budynku ratusza, Burmistrz odpowiedział,
że zostały zlecone nowe uchwyty na flagi ponieważ stare uległy zniszczeniu.
6. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Bednarek ogłosiła zamknięcie sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Integralną częścią protokołu jest zapis audiowizualny w wersji elektronicznej.

Protokołował:
Radosław Pasionek
(-)

