Protokół nr LXI/X/18
z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Część I
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.35, zakończono o godz. 16.51
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 13 radnych, nieobecni: Robert Dębski, Krystyna Panuś.
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 LVIII/VII/18 z Sesji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r., nr LIX/VIII/18 z Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 17 lipca 2018 r., nr LX/IX /18 z Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 6 sierpnia 2018 r. Radni przyjęli protokoły jednogłośnie
13 głosów „za”.
Ustalony porządek obrad
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
1.
2.
3.
4.

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,
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój,
przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2019,
przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do stowarzyszenia,
przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów,
wykonania prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody,
rozpatrzenia skargi.
Informacja w sprawie realizacji zadań ustawowych pomocy społecznej.
Informacja w sprawie przyznanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
Interpelacje, zapytania, wnioski.
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.
Radny Leszek Pazdyk zapytał w nawiązaniu do informacji dotyczącej zakupu budynku
przy ul. Klonowej czy będę tam przygotowane mieszkania socjalne. Pan Burmistrz
odpowiedział, że będą to mieszkania komunalne w zasobie gminy. Radni nie mieli
kolejnych 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 przygotowane autopoprawki do
projektu uchwały z dnia 27 sierpnia i 30 sierpnia.
Komisja ds. gospodarczych pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
10 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LXI/403/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
b)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata
2018-2030
Komisja ds. gospodarczych pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
10 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LXI/404/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
c)
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój
Przewodnicząca Rady Miejskiej wyjaśniła, że projekt uchwały jest powiązany ze zmianą
siedziby przedszkola.
Komisja ds. społecznych pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
jednogłośnie 13 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LXI/405/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
d)
przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na
rok 2019
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek wyjaśniła, że do złożonego
projektu uchwały została zaproponowana autopoprawka polegająca na podniesieniu wartości
pojedynczego projektu do kwoty 20 000 zł oraz wprowadzenie zapisów, które umożliwią

wykorzystanie wolnych środków na projekty, które nie zmieściły się w danym podziale
lokalizacyjnym.
Radny Łukasz Mróz zaproponował zmianę w projekcie polegającą na podniesieniu kwot
budżetu obywatelskiego na 140 000 zł z podziałem na teren miasta 60 000 zł, 40 000 zł na
duże wsie oraz 40 000 na mniejsze wioski.
Radny Tomasz Nowicki zgodził się z argumentacją przedmówcy popierając proponowane
zmiany.
Radny Tomasz Barański zwrócił uwagę, na równice w liczebności mieszkańców wsi
podkreślając większe szanse największych wsi.
Radny Tomasz Stuła pozytywnie wyraził się na temat proponowanych zmian, zwracając się
z pytaniem do Burmistrza czy jest w stanie wygospodarować taką kwotę?
Burmistrz Roman Kaczmarczyk przychylnie odniósł się do zaproponowanych zmian
informując, że jeśli taką decyzję podejmą radni to dodatkowe środki będą przekazane na ten
cel.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
jednogłośnie 13 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LXI/406/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
e) przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do stowarzyszenia
Burmistrz – Roman Kaczmarczyk przedstawił korzyści wynikające z przystąpienia do
stowarzyszenia. Lądek-Zdrój będzie pierwszym uzdrowiskiem termalnym z terenu Polski,
które ma szanse stać się członkiem elitarnego Stowarzyszenia Historycznych Miast
Termalnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek wyjaśniła, że zgodnie z
obowiązującą procedurą przystąpienie do międzynarodowego stowarzyszenia, będzie
wymagało zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych po podjęciu omawianej uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
jednogłośnie 13 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LXI/407/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
f) przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek poinformowała, że wpłynęło sześć
wniosków), które rozpatrywała Komisja Społeczna. Cztery wnioski zyskały rekomendację,
natomiast dwa zostały odrzucone ze względu na braki formalne.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie przyznania stypendiów dla Pauli
Krysińskiej, Karoliny Podyma, Martyny Siwiec oraz Natalii Rzeźnik w kwocie 194 zł
miesięcznie na okres 5 miesięcy (od września 2018 do stycznia 2019. W głosowaniu wzięło
udział 13 radnych; 11 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LXI/408/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.

g) wykonania prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
Radna Jolanta Kotlarz opuściła salę obrad godz. 16.21
Komisji ds. Gospodarcza pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 12 radnych;
12 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LXI/409/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
h) rozpatrzenia skargi
Radna Jolanta Kotlarz powróciła na salę obrad godz. 16.29
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Łukasz Mróz zaprezentował opinię komisji, którą
wypracowano rozpatrując skargę. Po wysłuchaniu stron, analizie zebranego materiału
komisja rekomendowała uznanie skargi za bezzasadną.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych;
12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr LXI/409/2018, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
3. Informacja w sprawie realizacji zadań ustawowych pomocy społecznej.
4. Informacja w sprawie przyznanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej przekazała głos Pani Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej Grażynie Mańczak, która zreferowała wraz z pracownicą OPS przedstawione
informację.
Radni przyjęli informację nie mieli dodatkowych pytań.
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek poinformowała radnych, że 4
sierpnia odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Ks. Stanisławowi Witczakowi
„Kruszynie”. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Jan Zawadzki reprezentował Radę
Miejską podczas dożynek działkowców w ostatnich dniach sierpnia, podzielił się
informacjami z tego wydarzenia.
1.

Interpelacje, zapytania i wnioski

Przewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek zapytała Burmistrza o realizowane inwestycje przez gminę, prosząc o przekazanie informacji związanych poziomem ich zaawansowania.

Burmistrz Roman Kaczmarczyk opowiedział o prowadzonych i planowanych inwestycjach
gminnych. Zaprosił Radnych na uroczyste otwarcie Gminnego Przedszkola. Poinformował o
planowanych pracach remontowych przy Muszli Koncertowej, wskazując termin rozpoczęcia
niezwłocznie po zakończeniu Festiwalu Filmów Górskich. Tak aby te prace nie kolidowały z
wyjątkową edycją Festiwalu podczas, którego zostaną wręczone w Lądku-Zdroju elitarne nagrody „Złote Czekany”. Rusza remont targowiska, planowany do marca przyszłego roku, na
ten okres stoiska targowe będą ustawiane na rynku. W najbliższym czasie ruszy remont ulicy
Kłodzkiej to ważna inwestycja realizowana wraz z Zarządem Dróg Powiatowych. Burmistrz
przedstawił poziom zaawansowania prac związanych przygotowaniem odwiertu geotermalnego wskazując prawdopodobną datę rozpoczęcia odwiertu na koniec września.
Poruszył problem związany z egzekucją wszczętą w stosunku do odbiorców, którzy posiadają
zadłużenie za pobór wody i odprowadzenie ścieków. Apelując do radnych o poparcie tych
działań mając na uwadze troskę o finanse gminy.
Radny Artur Dobrzyński zapytał o zaległości związane z refundacją projektu budowy
przedszkola.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk poinformował, że gmina zapłaciła wszystkie faktury związane z realizacją wspomnianego projektu czekamy na zwrot części środków. Prawdopodobnie
Urząd Marszałkowski przekaże środki gminie na początku września. Burmistrz wspomniał o
uzyskanych środkach przeznaczonych na remont dawnego dworca PKP opisując realizowaną
inwestycję.
5. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Małgorzata Bednarek
ogłosiła zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis audiowizualny w wersji elektronicznej.

Protokołował:
Radosław Pasionek
(-)

