Protokół nr XI/V/2015
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2015 r.
I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 16.30. Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk, który powitał
gości, mieszkańców, Burmistrza, Skarbnika Gminy Lądek-Zdrój, Państwa Jacyno 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 było14 radnych.
I/3. Porządek obrad
I. Część I.
1. Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie
protokołu
z poprzedniej sesji).
2. Wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Państwu Jacyno.
II. Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 i procedura absolutoryjna:
a/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2014,
b/ opinie Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na temat przedłożonego sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2014,
c/ opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na temat przedłożonego
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2014,
d/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014,
e/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Lądka-Zdroju,
f/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
g/ dyskusja
h/ podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju z
tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015,
b/ określenia procedury opracowania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
c/ przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do tworzonego projektu „Singletrack Glacensis"’,
d/ wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych,
e/ nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju Oldze Sawickiej,
4. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
I/1. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie protokół
z poprzedniej sesji. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska
przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
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I/2. Wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Państwu Jacyno
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk oraz Burmistrz Lądka-ZdrojuRoman Kaczmarczyk wręczyli Państwu Jacyno Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- Bronisława
Komorowskiego. Przy tej szczególnej okazji Państwo Jacyno otrzymali szereg
gratulacji i życzeń jak najdłuższego wspólnego pożycia małżeńskiego.
II/1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
Burmistrza
Lądka-ZdrojuRoman
Kaczmarczyk
zwracając
się
do
Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował o sprawach, które miały miejsce w
okresie między sesjami.
Burmistrz Lądka-Zdroju przedstawił nowego Zastępcę Burmistrza Lądka-ZdrojuGrzegorza Szczygła, który będzie zajmował się min. Inwestycjami gminnymi,
promocją, sportem i pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
Ponadto Burmistrz wymieniła najważniejsze sprawy, mianowicie:
- 26 maja 2015 r. odbyło się spotkani z inwestorami z Włoch, dotyczące wód
termalnych.
- 29 maja obył się kolejny Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. Tym razem impreza
została zlokalizowana w części zdrojowej miasta.
- 31 maja gościliśmy balet z Phoenix (USA).
- 6 czerwca Burmistrz Lądka-Zdroju uczestniczył w Dniach Javornika (Republika
Czeska).
- 7 czerwca Burmistrz Lądka-Zdroju gościł u księdza Ireneusza Szocińskiego w
Bystrec (Republika Czeska).
- 8 czerwca gościł w Lądku-Zdroju biskup z Republiki Czeskiej.
-10 czerwca odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego między Kłodzkiem a
Stroniem Śląskim.
- 16 czerwca Burmistrz Lądka-Zdroju spotkał się z Burmistrzem Paczkowa w sprawie
podjęcia współpracy.
- 17 czerwca odbyło się spotkanie w sprawie zabezpieczenia i remontu lądeckiego
ratusza
- 19 czerwca Burmistrz Lądka-Zdroju odebrał we Wrocławiu 90 tyś. zł dotacji na
zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebieszowice.
- 20 czerwca odbyły się w Lądku- Zdroju uroczyste obchody 70 – lecia OSP LądekZdrój.
- 21 czerwca odbyły się zawody strażackie w Stroniu Śląskim.
- 22 czerwca odbyło się spotkanie w sprawie pozyskiwania środków z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska.
- obyło się spotkanie z rolnikami z naszej gminy w sprawie dzierżawy gruntów
rolnych należących do gminy.
- Burmistrz Lądka-Zdroju uczestniczył w konferencji kończącej projekt e-usług.
- Burmistrz Lądka-Zdroju uczestniczył w walnym zgromadzeniu Funduszu Lokalnego
Masywu Śnieżnika.
II/2. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 i procedura absolutoryjna.
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a) Przewodniczący Rady Miejskiej- Leszek Pazdyk przeczytał opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna.
b) c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej- Łukasz Mróz,
poinformował, że opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2014 r. jest również pozytywna.
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XI/61/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e) Przewodniczący Rady Miejskiej- Leszek Pazdyk poinformował, iż Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej przygotowała wniosek o udzielenie Burmistrzowi LądkaZdroju absolutoriom z wykonania budżetu za rok 2014.
f) Przewodniczący Rady Miejskiej- Leszek Pazdyk przeczytał opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej e sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju z
wykonania budżetu za rok 2014. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była
pozytywna.
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi LądkaZdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XI/62/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
II/3. 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 14 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XI/63/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ określenia procedury opracowania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
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 14 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XI/64/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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c/ przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do tworzonego projektu „Singletrack
Glacensis"’.
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych- Dorota Urbańczyk poinformowała, że
Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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 14 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XI/65/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych.
Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej- Jolanta Kotlarz poinformowała, że Komisja
Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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 14 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XI/66/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju Oldze
Sawickiej.
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych- Dorota Urbańczyk poinformowała, że
Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr XI/67/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
II/4. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
Radna Małgorzata Bednarek ponownie poprosiła aby na najbliższą sesję zaprosić
nowego dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, aby przedstawił
radnym koncepcję funkcjonowanie instytucji, którą kieruje.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poinformował, że nowy dyrektor
CKiR zostanie zaproszony na następną sesję.
Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk podziękował za udzielenia
absolutorium za rok ubiegły.
Radny Artur Dobrzyński- poprosił aby w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej brali
udział pracownicy merytoryczni UMiG. Zdecydowanie usprawni to pracę radnych.
Zapytał również jaki są plany Gminy dotyczące placu zabaw przy ul. Kościuszki w
Lądku-Zdroju ?
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Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk poinformował, że niestety placu
zabaw w tym miejscu nie będzie, ale na pewno teren ten nie będzie zalesiony, ale
wykorzystywany rekreacyjnie.
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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