Protokół nr VIII/III/2015
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 30 marca 2015 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 12.00 a zakończono o godz. 15.00. Miejsce
obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Leszek Pazdyk przed przystąpieniem do
otwarcia obrad sesji powitał Panią Poseł Halinę Szymiec-Raczyńską
Wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia oraz poinformował, że Pani Poseł ze
względu na sytuację rodziną nie może wziąć udziału w sesji.
Następnie Pani Poseł poinformowała, że zapoznała się z sytuacją odnośnie
funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Lądek-Zdrój i Stronia
Śląskiego. Poinformowała również, że zobowiązuje się do spotkania z Panią
Prezes Szpitala w Polanicy- Zdroju w drugim tygodniu po Świętach
Wielkanocnych.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk.
Przewodniczący powitał gości, Zastępcę Burmistrza i obecnych na sesji
radnych.
I/2. Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania
prawomocnych uchwał. Na sali obrad obecnych 15 radnych.
I/3. Porządek obrad
I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie
protokołów z poprzednich sesji).
II. Część II.
1. Wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju,
b/ powołania Kapituły Tytułu Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju,
c/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Leszkowi Pazdyk,
d/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Czesławowi Korobij,
e/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Jackowi Rzeźnik,
f/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Januszowi Sosna,
g/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Zbigniewowi Osuch,
h/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Markowi Wrona,
i/ przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lądek -Zdrój w 2015 roku,
j/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok
2015,
k/ zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój,
l/ wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia charakteru lasów ochronnych w
części lasów komunalnych Lądka-Zdroju,
ł/ zmiany uchwały nr XXXVII/292/09 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29
października 2009 r. w sprawie opłaty targowej.
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4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem służby zdrowia na terenie Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój.
5. Sprawozdanie za 2014 rok z realizacji zadań publicznych w ramach
ogłoszonych konkursów dla organizacji pozarządowych.
6. Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów w latach 2013-2014.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lądku-Zdroju za rok 2014.
8. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił zmiany do porządku obrad.
Punkt 2 - sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami zostanie
przeniesiony do punktu 8.

I/3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokoły z poprzednich sesji.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” Rada przyjęła jednogłośnie
protokoły z poprzednich sesji.

Ad. pkt 1 Wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Rada przyznała stypendium sportowe
Katarzynie Ożga i Weronice Ożga.
Na wręczenie stypendium przybyły uczennice Szkoły Podstawowej Nr 1
w Lądku-Zdroju wraz z matką.
Uczennicom wręczyli stypendium i złożyli gratulacje: Przewodniczący Rady
Leszek Pazdyk, W-ce Przewodniczący Rady Jan Zawadzki.
Ad. pkt 3 Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie się radnych do pracy w Komisji
Skrutacyjnej.
Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej:
Tomasz Stuła – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
Jolanta Kotlarz - członek ,
Łukasz Mróz– członek.
Następnie w wyniku głosowania przy 15 głosach „za” przyjęto skład osobowy
Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący
Rady
poprosił
o
zgłaszanie
kandydatów
na
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju wraz jednocześnie
z krótką charakterystyką kandydata.
Radny Tomasz Nowicki zgłosił kandydaturę radnej Doroty Urbańczyk oraz
przybliżył radnym jej osobę. Radna Dorota Urbańczyk wyraziła zgodę.
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Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach w celu przygotowania
kart do głosowania.
Po przerwie radny Tomasz Stuła Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
przedstawił radnym zasady głosowania oraz poinformował, iż głosowanie jest
tajne. Radny Tomasz Stuła rozdał karty do głosowania, a następnie
wyczytywani przez niego
kolejni radni
podchodzili do specjalnie
przygotowanego miejsca celem oddania głosu.
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady zarządził przerwę, aby
Komisja Skrutacyjna mogła ogłosić wyniki głosowania.
Po przerwie radny Tomasz Stuła przedstawił wyniki głosowania, odczytując
protokół z pracy Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego
protokołu wraz z kartami do głosowania.
W wyniku głosowania tajnego przy 11 głosach „za” , 3 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym” Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
została Pani Dorota Urbańczyk. Rada podjęła uchwałę nr VIII/39/15, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ powołania Kapituły Tytułu Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Dorota Urbańczyk poinformowała,
że Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie odczytała skład Kapituły: Leszek Pazdyk, Jan Zawadzki,
Małgorzata Bednarek, Tomasz Nowicki, Dorota Urbańczyk.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”
Rada podjęła uchwałę
nr VIII/40/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Leszkowi Pazdyk
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Dorota Urbańczyk poinformowała,
że Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” Rada
podjęła uchwałę nr VIII/41/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Czesławowi Korobij
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Dorota Urbańczyk poinformowała,
że Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”
Rada podjęła uchwałę
nr VIII/42/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.

e/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Jackowi Rzeźnik
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Dorota Urbańczyk poinformowała,
że Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”
Rada podjęła uchwałę
nr VIII/43/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.

3

f/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Januszowi Sosna
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Dorota Urbańczyk poinformowała,
że Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” Rada
podjęła uchwałę nr VIII/44/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Zbigniewowi Osuch
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Dorota Urbańczyk poinformowała,
że Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” Rada podjęła uchwałę
nr VIII/45/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Markowi Wrona

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Dorota Urbańczyk poinformowała,
że Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”
Rada podjęła uchwałę
nr VIII/46/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i/ przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lądek -Zdrój
w 2015 roku
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Dorota Urbańczyk poinformowała,
że Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”
Rada podjęła uchwałę
nr VIII/47/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
j/ 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 poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” Rada
podjęła uchwałę nr VIII/48/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.

k/ zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Lądek-Zdrój
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Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Dorota Urbańczyk poinformowała,
że Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”
Rada podjęła uchwałę
nr VIII/49/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
l/ wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia charakteru lasów ochronnych
w części lasów komunalnych Lądka-Zdroju
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 poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”
Rada podjęła uchwałę
nr VIII/50/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
ł/ zmiany uchwały nr XXXVII/292/09 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia
29 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej
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 15 głosach „za”
Rada podjęła uchwałę
nr VIII/51/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż przedstawiciele służby zdrowia zostali
zaproszeni na godzinę 13.00 i pozostało jeszcze 20 min. do tego czasu. Stąd
też poprosił Pana Burmistrza o przedstawienie sprawozdania z działalności
pomiędzy sesjami.
Ad. pkt 2 Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk zwracając się do Przewodniczącego
i Wysokiej Rady poinformował o sprawach, które miały miejsce w okresie
między sesjami.
Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę.

4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem służby zdrowia na terenie Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój.
Przewodniczący Rady przywitał przedstawicieli służby zdrowia zaproszonych
na sesję Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, tj:
Dyrektora 23 WSzUR – Zdzisława Puzio,
Dyrektora ZOZ Kłodzko – Jadwigę Radziejewską,
Przedstawiciela SCM w Polanicy - Zdroju – Anetę Drozdowską,
Przedstawiciela Uzdrowiska Lądek – Długopole – Elżbietę Sosińską,
Prezesa Bystrzyckiego Centrum Zdrowia S.p. z o. o. – Jarosława Surówkę
Przedstawiciela Polikliniki Panaceum – Roberta Dębskiego.
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Przedstawiciele służby zdrowia pokrótce wypowiedzieli się o funkcjonowaniu
reprezentowanych przez nich placówek leczniczych.

Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę.
5. Sprawozdanie za 2014 rok z realizacji zadań publicznych w ramach
ogłoszonych konkursów dla organizacji pozarządowych.
Brak pytań.
6. Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych, ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów w latach 2013-2014.
Brak pytań.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lądku-Zdroju za rok 2014.
Brak pytań.
8. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk wyjaśnił, przy udziale
radnego Artura Dobrzyńskiego, iż interpelacja, rzekomo złożona przez
radnego, nie jest jego autorstwa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poruszył kwestię
interpelacji złożonej przez radną Małgorzatę Bednarek, dotyczącej
udostępnienia na stronie internetowej Gminy numerów telefonów, emaili
radnych. Poinformował, iż nie można bez zgody radnych upublicznić ich
prywatnych numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej. Stąd też Biuro
Rady przygotuje listę, na której radni będą mogli zadeklarować, jakie dane
zostaną podane do publicznej wiadomości. Poza tym do publicznej
wiadomości zostaną podane adresy mailowe radnych założone dla nich na
domenie gminy.
Radna Małgorzata Bednarek poruszyła kwestię potrzeby sprzątania
zaśmieconych szlaków. Może warto byłoby zorganizować akcje sprzątania np.
przy udziale szkół.
Pan Burmistrz poinformował, iż jest już w Urzędzie przygotowany
harmonogram zbierania odpadów.
Pan Burmistrz zadeklarował chęć powrotu Gminy do Stowarzyszenia Gmin
Masywu Śnieżnika. Obecnie Stowarzyszenie realizuje projekt budowy wieży
na Śnieżniku. Pan Burmistrz popiera tę inwestycję.
Radny Janusz Sosna poinformował, iż radni poprzedniej kadencji podjęli
uchwałę o wystąpieniu Gminy Lądek-Zdrój ze Stowarzyszenia. W związku
z przystąpieniem Stowarzyszenia do realizacji projektu budowy wieży na
Śnieżniku, miała wzrosnąć składka roczna Gminy z 4 tyś. złotych na o wiele
wyższą, zależną od ilości mieszkańców Gminy (kilkudziesięciotysięczną). Stąd
też podjęto decyzję o wystąpieniu ze Stowarzyszenia. Poza tym, promocja
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Gminy w czasie jej przynależności do Stowarzyszenia, w ramach płaconej
składki, była niewielka.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poprosił Pana Burmistrza
o przygotowanie na następną sesję projektu uchwały o przystąpieniu Gminy
do Stowarzyszenia Gmin Masywu Śnieżnika ze wskazaniem w uzasadnieniu
informacji o konsekwencjach (m.in. finansowych) przystąpienia do tego
stowarzyszenia.
Radny Tomasz Nowicki poprosił ponadto, aby obszerna
informacja
w tym zakresie została przekazana radnym również na posiedzenie Komisji
ds. Gospodarczych.

Pan Burmistrz zwrócił się do radnych z prośbą o przekazanie informacji
o potrzebnych do przeprowadzenia w Gminie inwestycjach. Informacje te
posłużą do stworzenia gminnego planu inwestycji. Opracowanie takiego planu
jest bardzo ważne i potrzebne, m.in. z uwagi na fakt, iż niezadługo pojawią się
możliwości aplikowania o środki europejskie w Urzędzie Marszałkowskim.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk przekazał radnym
informacje: o możliwości założenia konta na ePUAPie oraz o piśmie
przesłanym ze Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy.
przekazanym przez
Wojewodę
Ponadto poinformował o piśmie,
Dolnośląskiego do wiadomości Rady. Pismo pierwotnie trafiło do Wojewody
i jest autorstwa anonimowych mieszkańców Lądka-Zdroju. Przedstawiono
w nim zarzuty w stosunku do Burmistrza oraz do radnych. Z treścią pisma,
osoby zainteresowane mogą się zapoznać w biurze u Przewodniczącego.
Radna Małgorzata Bednarek poruszyła temat ustalenia godzin sesji Rady.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk przychylił się do propozycji,
aby sesje zwoływać na godzinę 14:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk z uwagi na zbliżające się
Świata Wielkanocne, złożył z tej okazji życzenia osobom obecnym na sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Pazdyk ogłosił zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis w wersji elektronicznej.

Protokołowała:
Małgorzata Bryja
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