Protokół nr XII/VII/2015
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 27 lipca 2015 r.
I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 14.00, a zakończono o godz. 15.10. Miejsce obrad: Sala
Konferencyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Lądku-Zdroju ul. Kościuszki 8
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk, który powitał gości,
mieszkańców, Zastępcę Burmistrza Lądka-Zdroju, Skarbnika Gminy Lądek-Zdrój, Dyrektora
CKiR i innych pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz obecnych na sesji radnych.
I/2. Przewodniczący Rady Miejskiej –Leszek Pazdyk stwierdził quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał. Na sali obrad obecnych było12 radnych.
I. Część I.
1. 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/ dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta I Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015,
b/ przyjęcia herbu, flagi, baneru, flagi stolikowej, pieczęci, łańcuchów i sztandaru Gminy
Lądek-Zdrój.
3. Informacja na temat bezpieczeństwa – ocena współpracy z jednostkami OSP.
4. Informacja na temat przygotowania służb Gminy Lądek-Zdrój do zwalczania klęsk
żywiołowych.
5. Przedstawienie koncepcji funkcjonowanie Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
(wystąpienie dyrektora CKiR).
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie protokół z
poprzedniej sesji. W wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, Rada Miejska przyjęła
protokół z poprzedniej sesji.
W zawiązku z brakiem obecności Burmistrza Lądka-Zdroju na sesji Rady Miejskiej,
Przewodniczący Rady Miejskiej –Leszek Pazdyk poinformował, iż przechodzi do realizacji
następnego punkt porządku obrad.
Na Sali obrad pojawił się radny Robert Dębski.
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.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę nr
XII/68/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ przyjęcia herbu, flagi, baneru, flagi stolikowej, pieczęci, łańcuchów i sztandaru
Gminy Lądek-Zdrój.
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych- Dorota Urbańczyk poinformowała, że Komisja ds.
Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że Komisja ds.
Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Małgorzata Bednarek wyraziła swoją opinię, iż lew w herbie symbolizuje
przynależność do czeskiego rodu Przemyślidów. Motywy jakimi kieruje się Komisja
Heraldyczna akceptując zaproponowaną zmianę nie są do końca jasne. Zmiana herbu z całą
pewnością pociągnie za sobą znaczne koszty. Zadała pytania jaki jest koszt zmiany herbu?,
czy zastanawiano się nad tym aby jednak nie zmieniać herbu ?
Przewodniczący Rady Miejskiej- Leszek Pazdyk wyjaśnił, iż nie przyjęcie
zaproponowanego projektu uchwały spowoduje, iż nie będziemy mogli posługiwać się flagą,
barwami miasta. Nie będziemy mogli również wykonać sztandaru. W chwili obecnej nikt nie
jest w stanie określić jakie są koszty zmian spowodowanych zmianą herbu.
Zastępca Burmistrza Lądka- Zdroju- Grzegorz Szczygieł poinformował, iż w najbliższym
czasie będzie przeprowadzona zmiana wszystkich tablic informacyjnych w mieście, więc
można to połączyć ze zmianami związanymi ze zmianą herbu.
Radna Małgorzata Bednarek zapytała dlaczego w regulaminie używania herbu tylko
jednostki gminne mogą używać herbu bezpłatnie ? Przecież herb to dobro ogólnogminne.
Sekretarz Miasta i Gminy Lądek-Zdrój- Anna Chilicka poinformowała, iż w regulaminie są
liczne zwolnienia przedmiotowe, dotyczące min. publikacji prasowych, które dotyczą
wszystkich podmiotów nie tylko jednostek gminnych.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poddał pod
głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”, 1
głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/69/15, która stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
II/3. Informacja na temat bezpieczeństwa – ocena współpracy z jednostkami OSP.
Brak pytań
II/4. Informacja na temat przygotowania służb Gminy Lądek-Zdrój do zwalczania klęsk
żywiołowych.
Brak pytań
III/5. Przedstawienie koncepcji funkcjonowanie Centrum Kultury i Rekreacji w LądkuZdroju
Radna Małgorzata Bednarek zapytała co dyrektor CKiR uważa za najważniejszy element w
przygotowanej koncepcji funkcjonowania Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju?
Dyrektor CKiR- Paweł Pawlik wyjaśnił, iż są dwa najważniejsze elementy koncepcji:
element merytoryczny i element finansowy. Przygotowana koncepcja konkursowa nie
uwzględniała realiów finansowych CKiR. Dlatego też swoją pracę w CKiR rozpoczął od
zapoznania się z finansami jednostki. W tym celu zlecił audyt finansowy, który jest obecnie
przeprowadzany przez podmiot zewnętrzny. Przygotowany jest już wstępny raport, który
pokazuje złamanie dyscypliny finansów publicznych. Wnioski z audytu zostaną wykorzystane
do wprowadzenia w CKiR programu naprawczego. Mimo skromnych środków finansowych
Dyrektor przyjął jako zasadę, iż cześć budżetu jednostki przeznaczana na organizację
imprez, jest niewzruszalna. Oprócz organizacji imprez element edukacyjny w działalności
CKiR jest szalenie istotny, bo aktywizuje lokalną społeczność. Co naturalnie wiążę się ze
współpracą z innymi podmiotami, w szczególności ze szkołami.
Radna Małgorzata Bednarek poprosiła aby dyrektor wyjaśnił co kryje się pod pojęciem
muzeum rzeźby barokowej, o której mów koncepcja funkcjonowania CKiR?
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Dyrektor CKiR- Paweł Pawlik wyjaśnił, iż chciałby aby w perspektywie najbliższych trzech
lat powstało takie muzeum. Najlepiej w lądeckim rynku, aby stanowiło kolejną atrakcję
turystyczną.
Przewodniczący Rady Miejskiej- Leszek Pazdyk zapytał czy będzie zmiana schematu
organizacyjnego CKiR?
Dyrektor CKiR- Paweł Pawlik poinformował, iż bierze pod uwagę taką ewentualność, a
także redukcję zatrudnienia.
Radna Małgorzata Bednarek zapytała, czy to prawda, że dyrektor ma swojego zastępcę?
Dyrektor CKiR- Paweł Pawlik wyjaśnił, iż nie ma zastępcy dyrektora CKiR. Istnieje
możliwość aby poszczególne imprezy miały swoich dyrektorów.
Przewodniczący Rady Miejskiej- Leszek Pazdyk zapytał czy to prawda, że CKiR ma
dwóch dyrektorów? I czy to prawda,że dyrektor CKiR zarabia ponad 10 tyś. zł?
Sekretarz Miasta i Gminy Lądek-Zdrój- Anna Chilicka poinformowała, iż jest jeden
dyrektor CKiR, a Burmistrz Lądka-Zdroju wydał zarządzenie w sprawie maksymalnych
poborów dyrektora. Co mogło niektórych wprowadzić w błąd. Zarobki dyrektora CKiR są
jawne.
Radna Małgorzata Bednarek poprosiła aby publikować kalendarz imprez organizowanych
przez CKiR.
Dyrektor CKiR- Paweł Pawlik wyjaśnił, iż taki kalendarz jest publikowany, niestety na razie
tylko z miesięcznym wyprzedzeniem.
Przewodniczący Rady Miejskiej- Leszek Pazdyk udzielił głosu Lechosławowi
Siarkiewiczowi, który podzielił się refleksją, iż marzy mu się duże muzeum w tzw.
„Kamienicy Klahra”. Jego zdaniem informacja o wydarzeniach kulturalnych nie dociera w
pełni do kuracjuszy i turystów.
W związku z powyższym, iż na sali pojawił się Burmistrz Lądka-Zdroju- Roman
Kaczmarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka- Zdroju- Leszek Pazdyk powrócił
do realizacji części II/1. porządku obrad- Sprawozdanie Burmistrza Lądka- Zdroju z
działalności między sesjami.
Burmistrza Lądka-Zdroju- Roman Kaczmarczyk zwracając się do Przewodniczącego i
Wysokiej Rady poinformował o sprawach, które miały miejsce w okresie między sesjami.
- W dniu dzisiejszym Burmistrz Lądka-Zdroju spotkał się w Kłodzku z Minister
Infrastruktury i Rozwoju- Marią Wasiak oraz Wicemarszałkiem Województwa
Dolnośląskiego- Andrzejem Kosiórem. Rozmawiano min. o remoncie drogi S8, który ma
być podzielony na trzy etapy.
- Burmistrz Lądka- Zdroju umówił się na spotkanie dyrektorem dróg wojewódzkich w sprawie
rozmów na temat remontu dróg wojewódzkich prowadzących do naszej gminy.
- w dniu 1 lipca miało miejsce spotkanie z mieszkańcami Radochowa i Trzebieszowic,
dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
- w dniu 3 lipca Burmistrz Lądka- Zdroju przebywał we Wrocławiu na Politechnice
Wrocławskiej i rozmawiał na temat lądeckich wód termalnych.
- 4 lipca Burmistrz Lądka- Zdroju odbył wizytę w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w sprawie utworzenia w naszej gminie podstrefy.
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- 9 lipca Burmistrz Lądka- Zdroju odbył podróż do producenta wozów strażackich, w sprawie
zakupu wozu strażackiego dla OSP Trzebieszowice.
- 10 lipca brał udział w seminarium w Szczawnie na temat utworzenia instytutu balneologii w
Lądku- Zdroju.
- zakończył się przetarg na wywóz nieczystości.
- odbyła się kolejna edycja Festiwalu Biegów Górskich.
- w Ząbkowicach Śląskich odbyły się trzy spotkania dotyczące pozyskiwania środków
zewnętrznych w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.
- 22 lipca Burmistrz Lądka- Zdroju obył wizytę w Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej.
- 25 lipca obył się w Trzebieszowicach w „Zamku na Skale” spektakl pt.: „Chinka”.
- wystąpiła bardzo poważna „awaria” wodociągu w Konradowie, którą trzeba będzie bardzo
szybko usunąć.
II/6. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
Radny Artur Dobrzyński – zapytał po raz kolejny o remont mieszkania przy ul. Miłej.
Radna Małgorzata Bednarek podziękowała za szybką wymianę tabliczek przy ul.
Świerczewskiego. Zapytała kiedy nastąpi remont zniszczonego źródła i fontanny
pod Wojciechem? oraz kiedy zakończy się malowanie ławek w Parku Centralnym im. Jana
Pawła II?
Burmistrz Lądka-Zdroju- Roman Kaczmarczyk wyjaśnił, iż prowadzone są działania
zmierzające do wyboru wykonawcy robót przy zniszczonym źródle, sprawca zniszczenia
fontanny wpłacił na rzecz gminy stosowane zadośćuczynienie, a malowanie ławek
wykonywane jest sukcesywnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk udzielił głosu Władysławowi
Wieczorkowi, który poprosił o pomoc przy następnym poborze krwi lądeckich strażaków.
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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