Protokół nr XIX/XIV/15 z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2015
I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.30 a zakończono o godz. 16.50.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Nowicki.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki powitał gości, Członka Zarządu Powiatu
Kłodzkiego Kazimierza Drożdża, Burmistrza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka,
pracowników Urzędu i obecnych na sesji radnych.
I/2. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki stwierdził quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał. Na sali obrad obecnych 14 radnych.
I/3. Porządek obrad
I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji).
II. Część II
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 2015-2021;
c) udzielenia poręczenia spłaty kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
projektów realizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju;
d) uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2016;
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 20162023;
f) ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na rok 2016;
g) zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
3. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki udzielił głosu przedstawicielowi Klubu
Sportowego TROJAN Panu Wojciechowi Ziobro.
Pan Wojciech Ziobro odniósł się do informacji rozpowszechnianej w mediach publicznych
i zdementował krążącą plotkę dotyczącą konfliktu na linii Burmistrz Lądka-Zdroju, a KS
TROJAN. Nie ma konfliktu i nigdy nie było.
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I/3 Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poinformował, że nie ma zmian do
porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji 30 listopada 2015r.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada przyjęła jednogłośnie protokół z poprzedniej
sesji.
II/1

Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.

Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk poinformował, że 04 grudnia 2015 roku
wspólnie ze strażakami z Trzebieszowic oraz z Panią Sołtys Magdaleną Podymą pojechali do
firmy BOCAR do Częstochowy po odbiór samochodu strażackiego.
04 grudnia 2015 roku odbył się również odbiór techniczny siłowni zewnętrznej, która znajduje
się na tzw. ”Wyspie Młyńskiej”. Dodatkowo zostanie zrobione oświetlenie, teren zostanie
ubezpieczony.
12.12.2015 roku Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk spotkał się z osobami
handlującymi na targu. Spotkanie odbyło się na ich prośbę. Poinformował, że odbędzie się
spotkanie z Gminną Spółdzielnią “Samopomoc Chłopska” w Lądku-Zdroju w sprawie
przeniesienia targowiska na plac koło cmentarza.
13 grudnia 2015 roku odbyło się przekazanie wozu strażackiego dla OSP Trzebieszowice.
Burmistrz pogratulował Prezesowi OSP Trzebieszowice Panu Łukaszowi Wronie za to, że
dopilnował wszystkiego, a środki zostały rozliczone. Poinformował również, że będzie załatwiał
kolejny wóz dla OSP Lądek-Zdrój. Porozumienie, które podpisał z Gminą Javornik jest bardzo
ważne, ponieważ automatycznie będziemy obsługiwać całą drogę do Travnej i do Javornika.
16 grudnia 2015 roku Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk odbył spotkanie ze
Związkami Zawodowymi Zarządu Budynków Komunalnych Lądek-Zdrój. Dotyczyło ono
funkcjonowania ZBK i planów Burmistrza względem ZBK, rozmów i głosowania na temat spółki
„Lądeckie Wodociągi” oraz zgłaszanych przez pracowników kwestii podwyżki płac. Burmistrz
poinformował. że bezpośrednim pracodawcą jest Dyrektor ZBK, w związku z czym sprawy
podwyżki powinny być kierowane bezpośrednio do Niego. Poprosił, aby Szanowna Rada
spotkała się ze związkami zawodowymi ZBK i omówiła ten temat.
22 grudnia 2015 roku Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk uczestniczył
w spotkaniu „opłatkowym” w Kurii w Świdnicy. Był to opłatek z samorządowcami,
parlamentarzystami i nowym Wojewodą.
24 grudnia 2015 roku Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk wspólnie ze
strażakami odwiedził Burmistrza Pana Adama Szmidta.
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29 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni
“Samopomoc Chłopska” w Lądku-Zdroju. Posiedzenie dotyczyło parkingu pomiędzy sklepem
Gminnej Spółdzielni, a cmentarzem. Spór w tej sprawie trwa już od lat 70-tych.
Zaproponowana została ugoda ze strony Gminnej Spółdzielni. Problem dotyczy drogi dojazdowej
od strony ulicy Ogrodowej, ten wjazd jest po stronie Gminnej Spółdzielni i jeżeli Gmina
zabrałaby tą drugą część, to wówczas nie mielibyśmy drogi dojazdowej. Po obu stronach jest
wola rozmowy.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk poinformował, że był 2 razy przesłuchiwany
przez funkcjonariuszy Policji w sprawie Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami.
Zostały zgłoszone kolejne osoby do przesłuchania, celem dotarcia do osób, które doprowadziły
do niegospodarności Gminy Lądek-Zdrój.
II/2 Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Janusz Sosna poinformował, że Komisja
ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada podjęła uchwałę
Nr XIX/113/2015, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2015-2021
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Janusz Sosna poinformował, że Komisja ds.
Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada podjęła uchwałę
nr XIX/114/2015, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c) udzielenia poręczenia spłaty kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
projektów realizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Janusz Sosna poinformował, że Komisja ds.
Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada podjęła uchwałę
nr XIX/115/2015, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d) uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2016
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki odczytał Uchwałę Nr III/233/2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lądka-Zdroju projekcie uchwały budżetowej
na 2016 rok oraz Uchwałę Nr III/232/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Lądka-Zdroju przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
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Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Małgorzata Bednarek poinformowała, że Komisja
ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej Magdalena Podyma poinformowała, że Komisja
Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Mróz poinformował, że Komisja Rewizyjna
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Janusz Sosna poinformował, że Skarbnik Gminy
Lądek-Zdrój na posiedzeniu komisji zgłosiła autopoprawki do budżetu. Komisja
ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Związane jest to z uchwałą
w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie projektów
realizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju oraz uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 2015-2021.
Komisja ds. gospodarczych odbyła 2 posiedzenia tj. w dniu 10.12.2015 oraz 17.12.2015 roku.
Ponadto Komisja zwróciła się do Burmistrza z prośbą o uwzględnienie pewnych działań.
Dwie sprawy nie zostały uwzględnione. dotyczyły one pozyskania środków na audyt w ZBK
Lądek-Zdrój oraz zaplanowania środków na rozwiązanie problemu z gospodarką wodną.
Na wniosek w sprawie przeniesienia środków z zakupu pieca dla remizy w Lądku-Zdroju na
remont remizy OSP Radochów. Burmistrz nadał temu wnioskowi bieg. Sprawa została
pozytywnie załatwiona. Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Janusz Sosna
poinformował, że Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk poinformował, że budżet, który był
realizowany w roku 2015 nie był budżetem przez Niego tworzonym. Realizował dochody,
inwestycje, wykonywał go zgodnie z prawem z ciągłym nastawieniem na poprawę finansów. Na
początku roku 2015 zgłaszał Radzie Miejskiej niezbyt dobrą sytuację finansową Gminy. Cały rok
poświęcił na poprawę finansów. Wskazał, że był to pierwszy rok od wielu lat, gdzie nie był
zaciągnięty kredyt, a tym samym poprawiła się dzięki temu zdolność kredytowa gminy. Dlatego
też wstrzymywał się z inwestycjami, które miałyby być 100% finansowane z budżetu gminy
Lądek-Zdrój ponieważ uważa, że jest to marnotrawienie pieniędzy. W roku 2016 będzie można
wykorzystać nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Po wykonaniu w dniu dzisiejszym ostatnich
przelewów bankowych wyciąg z rachunku gminy na koncie per saldo wynosi : 660.000,979 zł.
Poinformował, że właśnie od tego momentu zaczyna się Jego kadencja, ponieważ w tym
budżecie są już zadania określone przeze niego i przez Panią Skarbnik. Określone są 42
inwestycje w budżecie. Kilka projektów będzie trzeba oddalić w czasie, ponieważ pieniądze
trzeba przeznaczyć na wodę. W nowym roku będzie uruchamiana procedura poszukiwania wody
pitnej. Burmistrz wydał pozytywną opinię na temat przeniesienia środków z tytułu pieca
centralnego ogrzewania, który został już zakupiony na rok przyszły na OSP Radochów.
Konieczne jest również unormowanie wszystkich spraw prawnych dot. funkcjonowania jednostki
OSP Radochów.
Burmistrz poprosił wszystkich Radnych, aby w przyszłym roku komunikowali się w sposób
szczególny ze swoimi okręgami wyborczymi, zwłaszcza dotyczy to terenów wiejskich
tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jak również współpracy transgranicznej
Polsko-Czeskiej. Trzeba nawiązać współpracę i realizować wspólne projekty. Istotną kwestią
będą przychody, dochody ze sprzedaży. Im większa będzie sprzedaż, tym większe będą
inwestycje. Jest duże zainteresowanie Wrzosówką.
4

Skarbnik Gminy Lądek-Zdrój poinformowała, że naszym celem jest zrealizowanie budżetu
w jak najlepszym stopniu. Wskazała, że wprowadzono autopoprawkę do samej treści uchwały
budżetowej poprzez rozszerzenie zapisu §15 o lit. c tj. udziela się w roku budżetowym poręczeń
i gwarancji do kwoty 200.000,00zł.
Radny Artur Dobrzyński poprosił Burmistrza o notatkę w sprawie realizacji budżetu w roku
2015.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk poinformował, że za kilka dni będzie taka
informacja.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada podjęła Uchwałę Nr XIX/116/2015, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2016- 2023
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki odczytał uchwałę Nr III/231/2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Lądek-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Małgorzata Bednarek poinformowała, że Komisja
ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Mróz poinformował, że Komisja Rewizyjna
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Janusz Sosna poinformował, że Komisja
ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały informując jednocześnie, że
Skarbnik Gminy Lądek-Zdrój zgłosiła autopoprawki dotyczące udzielenia poręczenia spłaty
kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie projektów realizowanych przez Centrum Kultury
i Rekreacji w Lądku-Zdroju.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada podjęła Uchwałę Nr XIX/117/2015, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f) ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na rok 2016
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada podjęła Uchwałę Nr XIX/118/2015, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g) zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada podjęła Uchwałę Nr XIX/119/2015, która
stanowi załącznik do protokołu
z sesji.
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II.3 Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
Głos zabrał Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Kazimierz Dróżdż, gratulując uchwalenia
budżetu na 2016 rok i składając życzenia Noworoczne. Poinformował również o planach na
przyszły rok związanych głównie z remontami dróg powiatowych i wojewódzkich.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki udzielił głosu mieszkance Lądka-Zdroju,
która poprosiła o zgodne podejmowanie decyzji przez Radnych oraz danie szansy Burmistrzowi
Lądka-Zdroju kontynuowania swoich zamierzeń. Wypowiedź mieszkanki miała charakter apelu
o rozważne podejmowanie decyzji mających wpływ na przyszłość naszej gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki podsumował wystąpienie mieszkanki
słowami, iż dobra wola i ciężka praca zawsze dają efekty.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki udzielił głosu Prezesowi OSP
Trzebieszowice Panu Łukaszowi Wronie, który podziękował za zakup samochodu strażackiego
Burmistrzowi Lądka-Zdroju Romanowi Kaczmarczykowi jak i wszystkim Radnym Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju. Poinformował, że wszystkie pozyskane dofinansowania zostały
rozliczone, w związku z czym wóz strażacki jest w pełni własnością OSP Trzebieszowice. Złożył
wszystkim obecnym na sali życzenia Noworoczne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki życzył w Nowym Roku 2016 wszystkim
Radnym i Burmistrzowi spokojnej i efektywnej pracy podkreślając jednocześnie, że ten rok był
bogatym w doświadczenia. Przekazał również życzenia Noworoczne w imieniu Senatora RP
Aleksandra Szweda.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk poinformował, że zmarł Burmistrz Witkowa,
który współpracował z Gminą Lądek-Zdrój. Został w tej sprawie wysłany list kondolencyjny.
Burmistrz złożył wszystkim obecnym życzenia Noworoczne.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki
ogłosił zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis w wersji elektronicznej.

Protokół sporządziła:
Alicja Piwowar

(-)
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