Protokół nr X/IV/2015
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 25 maja 2015 r.
I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 14.00, a zakończono o godz. 15.00. Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk, który powitał
gości, mieszkańców, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy Lądek-Zdrój
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.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji).
II. Część II.
1. Sprawozdanie Zastępcy 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
2015-2021
c) zmiany uchwały nr LV/365/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia
do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
3. Sprawozdanie z zakresu działań i uprawnień asystenta rodziny w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
I/3. 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.
II/1. Sprawozdanie Zastępcy Burmistrza z działalności między sesjami.
Zastępca Burmistrza Marta Pogorzelska zwracając się do Przewodniczącego i
Wysokiej Rady poinformował o sprawach, które miały miejsce w okresie między
sesjami.
Zastępca Burmistrza wymieniła najważniejsze sprawy, mianowicie:
- zatwierdzono arkusze organizacyjne w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lądek-Zdrój,
- przeprowadzono oględziny budynku szkoły w Trzebieszowicach (oddziału
przedszkolnego) w celu wykonania kalkulacji kosztów remontu,
- przeprowadzono konkursy ofert na zadania zlecane organizacjom pozarządowym,
- na lądeckim rynku gościł autobus energetyczny, mający za zadanie zwiększać
świadomość społeczną dotyczącą odnawialnych źródeł energii,
- w Uzdrowisku Lądek- Długopole S.A. odbyła się konferencja naukowa, na której
Gminę Lądek-Zdrój reprezentowała Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju,
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- w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój obyło się spotkanie w sprawie ponownego
uruchomienia linii kolejowej Kłodzko- Stronie Śląskie,
- Zastępca Burmistrza Lądka- Zdroju brała udział w obchodach Powiatowego Dnia
Strażaka w Kłodzku.
Radny Artur Dobrzyński zapytał jaki jest koszt remontu oddziału przedszkolnego w
Trzebieszowicach ?, jaki jest koszt remontu linii kolejowej Kłodzko- Stronie Śląskie?
Zastępca Burmistrza Marta Pogorzelska wyjaśniła, iż w chwili obecnej
przygotowuje się kosztorysy na te dwa zadania.
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.
Radny Tomasz Nowicki zapytał czy właściwym działaniem jest próba
przeznaczenia środków z tegorocznych inwestycji na bieżąca konsumpcję ?
Przekazanie dodatkowych 70 tyś zł na organizację „Lata Baletowego” jest błędem,
ponieważ pozbawia nas możliwości przeznaczenia tych środków na tzw. „wkład
własny” i tym samym pozyskania dodatkowych środków zewnętrznym na tak
potrzebne inwestycje.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk wyjaśnił, że tylko w część
środków przeznaczana na organizacje „Lata Baletowego” pochodzi z inwestycji.
Radny Janusz Sosna poparł stanowisko radnego Tomasza Nowickiego. Podkreślił,
iż środków na inwestycję jest coraz mniej i powinny być one „chronione”. Środki na
organizację „Lata Baletowego” powinny pochodzić z innego źródła.
Radny Tomasz Nowicki przypomniał, że nie udało się nam pozyskać środków
zewnętrznych na remont kamienicy na lądeckim rynku i tym samym własne środki
zabezpieczone w tegorocznym budżecie są za małe żeby wykonać planowany
remont. Ale to nie znaczy, że środki finansowe, które miały zostać przeznaczone na
ten cel, w chwili obecnej powinny zostać przeznaczone na organizację „Lata
Baletowego”.
Na sali obrad pojawiła się radna Magdalena Podyma.
Skarbnik wyjaśniła, że w chwili obecnej nie ma możliwości pozyskania zadanych
dodatkowych środków zewnętrznych.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk podkreślił, iż tegoroczny budżet
został przygotowany przez poprzedników.
Radny Tomasz Nowicki podkreślił, iż przeznaczenie środków z inwestycji na inny
cel pozbawia nas możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Środki z remontu
kamicy powinny być przeznaczone na wkład własny w innych inwestycjach.
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Radna Małgorzata Bednarek zauważyła, że dodatkowe 70 tyś. zł to wzrost budżetu
„Lata Baletowego” aż o 100%. Należy organizować imprezy na miarę naszych
możliwości finansowych.
Po zakończeniu dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej –
Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania przy
7 głosach „za”, 5 głosach „przeciw”, 3 głosach „wstrzymujących się”, Rada Miejska
podjęła uchwałę nr X/58/15, 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 Miejskiej – Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr X/59/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c) zmiany uchwały nr LV/365/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej- Jolanta Kotlarz poinformował, że Komisja
Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę
nr X/60/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
II/3. Sprawozdanie z zakresu działań i uprawnień asystenta rodziny w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.
Brak pytań
II/4. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
Radna Małgorzata Bednarek poprosiła aby w najbliższym czasie zaprosić na sesję
nowego dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, aby przedstawił
radnym koncepcję funkcjonowanie instytucji, którą kieruje.
Radny Tomasz Nowicki poinformował radnych o inicjatywie powołania w LądkuZdroju spółdzielni socjalnej. Zapytał czy Burmistrz wesprze taka inicjatywę ?
Burmistrz Lądku-Zdroju wyjaśnił, iż jest po rozmowie z osobą reprezentującą grupę
inicjatywną. Wspólnie ustalono, że pomoc Gminy nie jest potrzebna ani wskazana.
Radny Tomasz Nowicki poinformował, że przeprowadził rozmowę z mieszkańcami
Lądka-Zdroju w sprawie funkcjonowania marketu „DINO”. Mieszkańcy narzekają, na
uciążliwości związane z działalnością sklepu (min. hałas w godzinach porannych).
Mieszkańcy proszą o zorganizowanie mediacji między nimi a właścicielami sklepu w
celu rozwiązania problemu.
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Radny Artur Dobrzyński poinformował, że zwrócił się do niego mieszkaniec LądkaZdroju z prośbą o pomoc. Od pięciu lat Zarząd Budynków Komunalnych obiecuje
wykonać remont mieszkania komunalnego. Niestety do dnia dzisiejszego tego
remontu nie wykonał. Jednocześnie radny podziękował Burmistrzowi, Dyrektorowi
ZBK oraz radnej Krystynie Mazurkiewicz za szybki ustawienie dwóch ławek przy ul.
Kościuszki.
Radny Janusz Sosna poinformował o tym, iż rodzice najmłodszych dzieci, biorących
udział w zajęciach w klubie sportowym „Trojan”, muszą za te zajęcia wnosić opłaty w
wysokości 50 zł. Czy pieniądze jakie Gmina przeznacza na dofinansowanie
działalności klubu, są również przeznaczane na zajęcia dla najmłodszych?
Burmistrz Roman Kaczmarczyk wyjaśnił, iż środki finansowe, które Gmina
przekazuje Klubowi Sportowemu „Trojan” są przeznaczane również na zajęcia z
najmłodszymi dziećmi.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poinformował, iż wie o tym, że
to sami rodzice zadeklarowali chęć wnoszenia takich opłat.
Radny Robert Dębski poruszył sprawę funkcjonowanie w Lądku-Zdroju kortów
tenisowych. Od dwóch jest nowy dzierżawca kortów tenisowych, który przeprowadził
ich gruntowną rewitalizację. Niestety ponosi bardzo duże koszty związane z
dzierżawą obiektu. W opinii radnego należałoby pomóc dzierżawcy kortów, zaprosić
dyrektora Puzio i porozmawiać o wysokości opłat za dzierżawę nieruchomości. Korty
to obiekt niezwykle potrzebny w Lądku-Zdroju, szczególnie młodzieży szkolnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poinformował, że w jego opinii
jest to sprawa wyłącznie między dzierżawcą a właścicielem obiektu. Nie widzi
możliwości aby Gmina mogła pomóc.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk wyjaśnił, iż Gmina nie ma żadnych możliwości
prawnych aby pomóc w tej sytuacji. Gmina może wyłącznie promować korty i starać
się przekonywać aby jak najwięcej osób z nich korzystało.
Zastępca Burmistrza Marta Pogorzelska wyjaśniła, iż dzierżawca kortów był w
Urzędzie Miasta i Gminy i prosił o pomoc. Otrzymał pełną informację o możliwości
pozyskiwanie środków finansowych na swoją działalność.
Leszek Pazdyk podziękował wszystkim za
Przewodniczący Rady Miejskiej –
udział w obchodach Dnia Patrona św. Jerzego. Poinformował również, że wszystkie
oświadczenia majątkowe radnych ostały złożone w terminie, a także o tym, iż
ponownie został wysłany do Wojewody Dolnośląskiego anonim dotyczący
funkcjonowanie Gminy. Następna sesja zostanie zwołana na dzień 30 czerwca godz.
15:00.
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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