Protokół nr XIV/IX/2015
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 28 września 2015 r.
I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 17.20. Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk, który powitał
mieszkańców, Zastępcę Burmistrza Lądka-Zdroju, Skarbnika Gminy Lądek-Zdrój,
Sekretarza Gminy Lądku-Zdroju, Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w
Lądku-Zdroju, stypendystów, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, Pawła
Błachowicza- prezesa Fundacji Równi choć Różni, członków OSP Trzebieszowice
oraz obecnych na sesji radnych.
I/2. Przewodniczący Rady Miejskiej –Leszek Pazdyk stwierdził quorum niezbędne
do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sali obrad obecnych było13 radnych.
Brak na sali obrad Jolanty Kotlarz oraz Roberta Dębskiego.
I/3. Porządek obrad
Część I.
1. Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie
protokołu z poprzedniej sesji).
2. Uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską Lądka-Zdroju.
II. Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta I Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015.
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2015-2020.
c/ zmiany uchwały XXXII/266/09 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.
d/ uchwalenia Statutu Sołectwa Lutynia.
e/ zmiany uchwały XIII/78/15 Rady Miejskiej Lądka- Zdroju z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych w
sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2016
rok.
3. Informacja z wykorzystania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za okres 01.01.2015-30.06.2015
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
I/1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie protokół
z poprzedniej sesji. W wyniku głosowania przy 9 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”, 3
głosach „wstrzymujących się”, Rada Miejska przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej –
Leszek Pazdyk wraz
z Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej- Dorotą Urbańczyk uroczyście wręczyli
stypendystom Rady Miejskiej przyznane stypendia.
II/1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
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Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju- Grzegorz Szczygieł zwracając się do
Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował o sprawach, które miały miejsce w
okresie między sesjami.
W dniu 01.09.2015 r. Burmistrz Lądka-Zdroju brał udział w uroczystym rozpoczęciu
roku szkolnego.
W dniu 02.09.2015 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie kolejnej edycji
Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
W dniu 03.09.2015 r. odbyło się w UMiG Lądek-Zdrój spotkanie organizatorów XX
Przeglądu Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady- Festiwalu Górskiego.
W dniu 04.09.201 r. Burmistrz Lądka-Zdroju odbył wizytę w Krakowi w Wydawnictwie
Kartograficznym Compass.
W dniu 05.09.2015 r. Burmistrz Lądka-Zdroju brał udział w uroczystościach
związanych z 70- leciem Lasów Państwowych na hali pod Śnieżnikiem- Piknik
Rodzinny na Hali pod Śnieżnikiem.
W dniu 06.09.2015 r. odbył się po raz kolejny Festyn Parafialny.
W dniu 08.09.2015 r. odbył się wyjazdowe spotkanie w Kłodzku w sprawie podziału
„środków unijnych” w ramach RPO.
W dniu 12-13.09.2015 r. odbyła się inauguracja XXVI Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej "Bądźmy Rodziną". Sobotnie uroczystości rozpoczęto o godz.
11:00 oficjalnym otwarciem al. Vaclava Havla - Honorowego Obywatela LądkaZdroju. Podsumowaniem sobotnich wydarzeń było uroczyste spotkanie w Hotelu
"Mir-Jan" zaproszonych gości: organizatorów i władz samorządowych,
parlamentarzystów, przedstawicieli Ambasady Republiki Czeskiej oraz instytucji
konsularnych. W spotkaniu wziął także udział Wice Prezes Rady Ministrów, Minister
Obrony Narodowej - Tomasz Siemoniak.
W dniu 14.09.2015 r. odbył się audyt wewnętrzy u Burmistrza Lądka-Zdroju.
W dniu 16.09.2015 r. TV Sudecka przygotowała reportaż z wizyty w Lądku-Zdroju.
W dniu 17.09.2015 r. Burmistrz Lądka-Zdroju uroczyście otworzył jubileuszowy XX
Przeglądu Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady.
W dniu 24.09.2015 r. września na Borówkowej Górze doszło do spotkania władz
Lądka-Zdroju oraz Javornika podczas, którego podpisano porozumienie dotyczące
wzajemnej współpracy Gmin i jednostek Straży Pożarnej na wypadek zdarzeń
występujących na trasie łączącej Lądek-Zdrój oraz Jawornik.
W dniu 26.09.2015 r. w Kłodzku odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze
drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. W konkurencjach sprawnościowo-bojowych
udział brały najlepsze jednostki z poszczególnych gmin ziemi kłodzkiej. Drużyna
OSP Trzebieszowic zajęła trzecie miejsce.
Radny Tomasz Stuła zapytał jakie są planowane najbliższe inwestycje w gminie?
Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju- Grzegorz Szczygieł wyjaśnił, iż w najbliższym
czasie planowany jest remont ul. Rataja i drogi w Skrzynce. Przygotowywana jest
ponadto dokumentacja techniczna potrzeba do pozyskania środków zewnętrznych
na planowane inwestycje.
II/2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie.
a/ dokonania 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.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XIV/79/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2015-2020.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XIV/80/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ zmiany uchwały XXXII/266/09 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29 maja
2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w
drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XIV/81/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poinformował, iż kolejny projekt
uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Lutynia, nie będzie głosowany. Konsultacje
społeczne, które są konieczne przed przyjęciem wspomnianego projektu uchwały,
dały wynik negatywny. Mieszkańcy wsi postulują dalsze prace nad projektem
nowego statutu.
e/ w sprawie zmiany uchwały XIII/78/15 Rady Miejskiej Lądka- Zdroju z dnia 31
sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części
budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych nie zajęła stanowiska w sprawie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poprosił o wyjaśnienia w sprawie
konieczności zmiany uchwały inspektora ds. obsługi prawnej.
Inspektor ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz wyjaśnił, iż konieczność
zmiany przyjętej uchwały wynika z jej opublikowania bez przyjętej poprawki
w Dolnośląskim Dzienniku Urzędowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XIV/82/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
II/3. Informacja z wykorzystania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za okres 01.01.2015-30.06.2015.
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Brak pytań
II.4 Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poprosił o zabranie głosu Pawła
Błachowicza- prezesa Fundacji Równi choć Różni.
Paweł Błachowicz- poinformował, iż Fundacja Równi choć Różni, której jest
prezesem działa od roku 2006. Fundacja stworzyła dwa Centra Integracji Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej. Jedno działa pod egidą organizacji pozarządowej, a drugie
jako gospodarstwo pomocnicze przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy
Kłodzkiej na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Działania Centrum
skierowane są do mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka. Zadaniem Centrum jest
reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie socjalne to nowa forma pomocy osobom,
które nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie podstawowych potrzeb
życiowych oraz znalazły się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej
uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Prezes fundacji wyjaśnił, iż widzi ogromną potrzebę, aby takie Centrum otworzyć na
terenie Gminy Lądek-Zdrój.
Radny Tomasz Nowicki zauważył, iż już wcześniej na terenie gminy podejmowano
próby aktywizacji osób wykluczonych. Mieszkańcy Lądka-Zdroju oraz Stronia
Śląskiego brali udział w projekcie, który miał za zadanie zaktywizować zawodowo
osoby wykluczone z terenu obu gmin. Jego efekty były zadawalające, a osoby
uczestniczące w projekcie prosiły o utworzenie Centrum Integracji Społecznej.
Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju- Grzegorz Szczygieł poinformował, iż
prowadzone są już rozmowy na temat powołania Centrum Integracji Społecznej
w Lądku-Zdroju. Gmina Lądek-Zdrój jest w stanie cześć swojego majątku
przeznaczyć na działalność Centrum. Myślimy o utworzeniu dwóch warsztatów. W
początkowym okresie Centrum zapewne nie będzie przynosić rezultatów, ale po 2-3
latach pierwsze zamierzone efekty będą już widoczne.
Paweł Błachowicz- wyjaśnił, iż proces powołania Centrum to sprawa bardzo trudna.
Jednak pierwsze dokumenty w tej sprawie są już przygotowywane. Jeżeli Centrum
Integracji Społecznej powstanie w Lądku-Zdroju to będzie działać wzorcowo.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk omówił udział drużyn OPS
z Trzebieszowic w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.
Radna Małgorzata Bednarek poprosiła Burmistrza Lądka-Zdroju aby zmienić
miejsce lokalizacji koszów na odpady, które obecnie stoją na lądeckim rynku przy
tablicy informacyjnej z naniesioną siatką szlaków turystycznych.
Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju- Grzegorz Szczygieł wyjaśnił, iż polecenie
w tej sprawie zostało już przekazane do ZBK. Przy tej okazji zostanie odnowiona
wspomniana tablica.
Radny Tomasz Barański zapytał jakie działania będą podjęte w sprawie wodociągu
w Konradowie.
Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju- Grzegorz Szczygieł wyjaśnił, iż w dalszym
ciągu badana jest jakość wody w wodociągu. W chwili obecnej zlecenie na badanie
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wody otrzymała firma z Pszczyny. Wodociąg zostanie uruchomiony w chwili, kiedy
jakość wody będzie odpowiednia.
Radna Małgorzata Bednarek zapytała w jaki sposób mieszkańcy Konradowa
zaopatrują się obecnie w wodę?
Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju- Grzegorz Szczygieł wyjaśnił, iż OSP dowozi
mieszkańcom wodę pitną w opakowaniach po 5l każdy.
Radny Jan Zawadzki zapytał dlaczego woda z wodociągu w Konradowie nie może
być używana do celów gospodarczych?
Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju- Grzegorz Szczygieł wyjaśnił, iż Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku wydając stosowna decyzje
zdecydowała o unieruchomieniu całego wodociągu.
Radny Jan Zawadzki wyjaśnił, iż wspomniana decyzja nie porusza kwestii używania
wody np. w sanitariatach. Poprosił o podjęcie działań celu doprecyzowania decyzji
i wyjaśnienia co należy rozumieć pod pojęciem- unieruchomienie.
Radny Tomasz Barański zapytał jakie konkretne działanie zamierza podjąć gmina
w kwestii wodociągu w Konradowie?
Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju- Grzegorz Szczygieł wyjaśnił, iż propozycja
Burmistrza jest taka, aby to radni podjęli decyzję co dalej robić z wodociągiem
w Konradowie.
Radna Małgorzata Bednarek stwierdziła, iż radnym brakuje odpowiedniej wiedzy
specjalistycznej, aby wypowiadać się w tej sprawie. Jej zdaniem w takiej kwestii
powinni wypowiedzieć się pracownicy Działu Wodociągów i Kanalizacji z Zarządu
Budynków Komunalnych.
Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju- Grzegorz Szczygieł wyjaśnił, iż Burmistrz
wraz z pracownikami opracuje przynajmniej cztery scenariusze dalszych działań
w sprawie wodociągu w Konradowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk odczytał pismo Zbigniewa
Piotrowicza Prezesa Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w sprawie propozycji
przejęcia Domu Zdrojowego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Pazdyk ogłosił zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis w wersji elektronicznej.
Protokołował:
Sebastian Łukasiewicz
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