Protokół nr LVIII/VII/18
z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Część I
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, zakończono o godz. 18.05
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 14 radnych, nieobecny: Robert Dębski.
Przewodnicząca Rady Miejskiej powitała: Burmistrza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka,
Zastępcę Burmistrza Alicję Piwowar, Skarbnika Gminy Wiolettę Drangowską, Radnych,
pracowników UMiG oraz wszystkich przybyłych na sesję.
Poddano pod głosowanie protokoły z Sesji Rady Miejskiej: - nr LVII/VI/18 z Sesji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 maja 2018 r. , radni przyjęli protokół jednogłośnie 14 głosów
„za”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek poinformowała o zmianach w złożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok. Pani
Skarbnik Gminy Wioletta Drangowska zreferowała wprowadzane zmiany wskazując konkretne przesunięcia w poszczególnych działach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek zaproponowała zmiany w porządku
obrad.
Wprowadzić projekt uchwały w pkt j) w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi
wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu
wyborczym. Przewodnicząca Rady Miejskiej zreferowała w kilku zdaniach treść uchwały,
informując, iż projekt był omawiany podczas posiedzenia Komisji ds. Społecznych.
Radni przyjęli projekt do porządku obrad oddając 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący
się”.
Wprowadzić projekt uchwały w pkt k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Lądka-Zdroju oddając głos Pani Alicji Piwowar – Zastępcy Burmistrza Lądka-Zdroju,
która omówiła przedstawiony projekt uchwały podpisany przez grupę pięciu radnych. Radny
Tomasz Nowicki zapytał dlaczego radni otrzymują tak późno nowe projekty uchwał sugerując, że należałoby takie projekty przeanalizować podczas posiedzenia komisji. Zastępca Burmistrza Alicja Piwowar poinformowała o zmianach w składnikach wynagrodzenie informując, że kwota wynagrodzenie zmaleje. Radny Tomasz Barański zapytał jaki zmieni się całkowita pensja po zmianie uchwały. Radny Łukasz Mróz poinformował, że pensja praktycznie nie ulegnie zmianie, podjęcie uchwały jest podyktowane przepisami wyższego rzędu.
Radny Artur Dobrzyński zapytał co zmieniło, że pod projektem uchwały podpisało się pięciu radnych. Wyjaśniono, że te zmiany są podyktowane zmianami ustawowymi, ustalenie wysokości wynagrodzenia należy do kompetencji Rady Miejskiej, dodatkowo Burmistrz Roman
Kaczmarczyk poinformował, że termin złożenia projektu był spowodowany wydaniem interpretacji prawnej w tej sprawie. Radny Dobrzyński dodatkowo zapytał, co spowoduje nie podjęcie uchwały podczas tej sesji. Radca prawny Irena Brzozowska wyjaśniła, iż konieczność

podjęcia uchwały do końca czerwca wynika ze względu na regulacje ustawowe, jeśli radni nie
podejmą uchwały podczas dzisiejszej sesji to pojawi się konieczność podjęcia tej uchwały w
lipcu z wsteczną mocą obowiązująca od 1 lipca.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad omawianego projektu, 7 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. Wobec nie uzyskania
bezwzględnej ilości głosów radni nie przyjęli projektu do porządku obrad.
Wprowadzić projekt uchwały w pkt k) w sprawie nadania tytułu Honorowego obywatela
Lądka-Zdroju Panu Robertowi Jażdżewskiemu. Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że projekt
jest wprowadzony teraz ponieważ Konwent na dzisiejszym spotkaniu podjął decyzję o rekomendacji przedstawionych kandydatur. Radni mogli się zapoznać z treścią uchwały przed poprzednią sesją kiedy to projekty zostały wycofane ze względów proceduralnych, podjęcie decyzji przełożono na czerwcową sesję.
Radni przyjęli projekt do porządku obrad oddając 12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące
się”.
Wprowadzić projekt uchwały w pkt l) w sprawie nadania tytułu Honorowego obywatela
Lądka-Zdroju Pani Michelle Jones Wurtz,.
Radni przyjęli projekt do porządku obrad oddając 12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące
się”.
Wprowadzić projekt uchwały w pkt m) w sprawie nadania tytułu Honorowego obywatela
Lądka-Zdroju Panu Henrykowi Konwińskiemu.
Radni przyjęli projekt do porządku obrad oddając 12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące
się”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek poddała pod głosowanie całościowe zmiany w porządku obrad, Radni zaakceptowali zmiany oddając 13 głosów „za”, 1
głos „wstrzymujący się”.
Ustalony porządek obrad
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Lądek-Zdrój za 2017 rok,
b) udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok
2017,
c) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2018-2030,
e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego LądkaZdroju zatwierdzonego uchwałą nr XX/248/04 z dnia 25 marca 2004 r.,
f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia zatwierdzonego uchwałą nr XLVII/323/2014 z dnia 27 marca 2014 r.,
g) zmiany uchwały nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z 29.09.2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój,
h) wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych,
w zakresie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego oraz określenia
rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru,
i) uznania skargi Wojewody Dolnośląskiego za zasadną,
j) wyrażenia pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie
podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz
liczby radnych wybranych w każdym okręgu wyborczym,
k) nadania tytułu Honorowego obywatela Lądka-Zdroju Panu Robertowi Jażdżewskiemu,

l) nadania tytułu Honorowego obywatela Lądka-Zdroju Pani Michelle Jones Wurtz,
m) nadania tytułu Honorowego obywatela Lądka-Zdroju Panu Henrykowi Konwińskiemu.
3. Informacja w sprawie promocji gminy i współpracy z miastami partnerskimi za rok
2017.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w 2017.
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. Szczegóły znajdują się
w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część protokołu.
Radni nie mieli pytań dotyczących przedstawionego sprawozdania.
Przewodnicząca Rady pogratulowała Burmistrzowi, gminie uzyskanych wyróżnień.
2. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach.
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2017 rok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Mróz poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek odczytała uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej z pozytywną opinią o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2017 rok
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
8 głosów „za”, 6 głosów „wstrzymujących się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVIII/382/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
b) udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za rok 2017
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek odczytała uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej z pozytywną opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
8 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”.

Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVIII/383/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
c) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok
Komisji ds. Gospodarcza oceniła projekt w głosowaniu 4 głosy „za” 7 głosów „wstrzymujących
się”.
Pan Burmistrz Roman Kaczmarczyk wobec zmian w budżecie dotyczących zwiększenia
środków na wydatki promocyjne zaprezentował radnym zapotrzebowanie na materiały
promocyjne, które są planowane w związku zbliżającymi się wydarzeniami oraz trwającym
sezonem turystycznym.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
8 głosów „za”, 6 głosów „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVIII/384/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2018-2030
Komisja Gospodarcza pozytywnie oceniła projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
8 głosów „za”, 6 głosów „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVIII/385/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego LądkaZdroju zatwierdzonego uchwałą nr XX/248/04 z dnia 25 marca 2004 r.
Komisja Uzdrowiskowa oraz Komisja Gospodarcza pozytywnie oceniły przedstawiony projekt.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVIII/386/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia zatwierdzonego uchwałą nr XLVII/323/2014 z dnia 27 marca
2014 r.
Komisja Uzdrowiskowa oraz Komisja Gospodarcza pozytywnie oceniły przedstawiony projekt.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVIII/387/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
g) zmiany uchwały nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z 29.09.2011 r.
w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Lądek-Zdrój,
Komisja Gospodarcza pozytywnie oceniła projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVIII/388/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
h) wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych, w zakresie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego oraz
określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru
Komisja Gospodarcza pozytywnie oceniła projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVIII/389/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
i) uznania skargi Wojewody Dolnośląskiego za zasadną
Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie oceniła projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVIII/390/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
j) wyrażenia pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w
sprawie podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu wyborczym
Przewodnicząca RM poinformowała, że Komisja Społeczna na posiedzeniu przed sesją
analizowała złożony projekt wydając pozytywną opinię. Radny Artur Dobrzyński dopytał

czy wprowadzony projekt wprowadza zmiany w odniesieniu do naszego okręgu wyborczego.
Przewodnicząca poinformowała, że zmiany nie dotyczą naszego okręgu wyborczego.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
14 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVIII/391/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
k) nadania tytułu Honorowego obywatela Lądka-Zdroju Panu Robertowi Jażdżewskiemu
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała uzasadnienie uchwały, prezentując postać
nominowanego, kapituła na swoim posiedzeniu pozytywnie rekomendowała zgłoszoną
kandydaturę.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVIII/392/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
l) nadania tytułu Honorowego obywatela Lądka-Zdroju Pani Michelle Jones
Wurtz
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała uzasadnienie uchwały, prezentując postać
nominowanej, kapituła na swoim posiedzeniu pozytywnie rekomendowała zgłoszoną
kandydaturę.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVIII/393/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
m) nadania tytułu Honorowego obywatela Lądka-Zdroju Panu Henrykowi Konwińskiemu
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała uzasadnienie uchwały, prezentując postać
nominowanego, kapituła na swoim posiedzeniu pozytywnie rekomendowała zgłoszoną
kandydaturę.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych;
12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LVIII/394/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.

3. Informacja w sprawie promocji gminy i współpracy z miastami partnerskimi za rok 2017.
Radni nie mieli pytań, przyjęli złożona informację.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w 2017.
Radni nie mieli pytań, przyjęli złożona informację.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski
Radny Tomasz Barański zapytał dlaczego Burmistrz na poprzedniej sesji nie udzielił informacji związanych z opłatami za wyróżnienie „Gmina Atrakcyjna Turystycznie”.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk poinformował, że nie przypomina sobie tej sytuacji, proces
przyznawania nagrody trwał pewien okres czasu gmina musiała spełnić określone warunki, w
związku z tym pojawiły się opłaty. Gmina dzięki temu tytułowi zyskała ogromną promocję w
mediach. Radny Barański zapytał jakie korzyści PR-owe odniesie gmina z wyróżnienia „Najlepszy Burmistrz Roku” powątpiewając zasadność tego wydatku. Burmistrz odpowiedział, że
ten tytuł pozytywnie przyczynia się do poprawy wizerunku Lądka-Zdroju, nagłówki prasowe
„Lądek-Zdrój ma najlepszego Burmistrza” bez wątpienia promowały nasze miasto.
Radny Tomasz Nowicki wyraził swoją negatywną opinię w stosunku do płacenia ze środków
publicznych za wyróżnienia Burmistrza w roku wyborczym.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk odpowiedział, że podda tą decyzję osądowi wyborców.
Udział w konkursie był podyktowany osiągniętymi wynikami, nowe przedszkole, dofinansowanie odwiertu geotermalnego. To wyróżnienie zostało dobrze odebrane przez większość osób
z zewnątrz, więc ta krytyka jest niezrozumiała, wszystkie tego typu konkursy są płatne.
Radny Artur Dobrzyński nawiązał do toczącej się dyskusji, pewnie nie byłoby tej dyskusji
gdyby Pan Burmistrz poinformowała wcześniej o tym Radę. Wyraził zadowolenie z otrzymanych wyróżnień dla Burmistrza i Gminy ponieważ to z pewnością wpływa pozytywnie na promocję gminy. Zgłosił uwagi mieszkańców i kuracjuszy dotyczące ulicy Kościuszki wskazując
na następujące problemy: uporządkowanie terenu wokół spalonej posesji, zbyt mała ilość pojemników na śmieci, nie drożne studzienki kanalizacyjne przy nr 52 oraz uszkodzenie
chodnika.
Zastępca Burmistrza Alicja Piwowar odniosła się do uwag informując, że pewne prace zostały już wykonane przez Lądeckie Usługi Komunalne, pozostała część zostanie zgłoszona.
Radny Leszek Pazdyk poinformował, że OSP w Lądku-Zdroju złożyło wniosek pt. „Budowa
wiaty wypoczynkowej z elementami edukacji przeciwpożarowej w miejscowości Wrzosówka”
do Kłodzkiej Wstęgi Sudetów. Wniosek po podpisaniu umowy zyska dofinansowanie w kwocie
30 000 zł wówczas ruszą prace budowlane i ten obiekt będzie dostępny dla mieszkańców i
turystów.
Przewodnicząca Małgorzata Bednarek, pogratulowała takiej inicjatywy OSP. Poinformowała o akcji letnich wycieczek prowadzanych przez PTTK oraz o zbliżającym się Festiwalu
Tańca.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk odniósł się do osób głosujących przeciw uchwałą w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu pytając co wykonał źle odnosząc się do meritum sprawy..
Radny Tomasz Nowicki stwierdził, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozostawia do kompetencji Rady możliwość oceny sprawozdań i udzielenia absolutorium. Oceniałem celowość Pana
działań i uznałem, że nie zasłużył Pan na mój głos. Większość radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium ja uważałem inaczej.

Burmistrz Roman Kaczmarczyk zapytał o argumenty merytoryczne co zostało wykonane źle.
Radny Tomasz Nowicki stwierdził, że jest to budżet autorski Burmistrza, który nie zyskuje
jego akceptacji można było inaczej rozmieścić wydatki ma prawo do wyrażenia oceny.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk zapytał pozostałe osoby o motywy głosowania przeciw,
radni poinformowali, że podzielają zaprezentowane uwagi.
Burmistrz podsumowując odniósł się do poruszanych tematów, przedstawiając pozytywne
zmiany i plany rozwojowe gminy.
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
(-)

