Protokół nr V/ I / 2015
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 26 stycznia 2015 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 16.50. Miejsce
obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój .
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej –
Tomasz
Nowicki.
Przewodniczący powitał gości, pracowników Urzędu, Burmistrza i obecnych
na sesji radnych.
I/2. Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania
prawomocnych uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 14
(nieobecny: radny Artur Dobrzyński).
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
Radna Małgorzata Bednarek wniosła zmiany do protokołu. W pkt 3
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych odnośnie odpowiedzi Burmistrza
Romana Kaczmarczyka na pytanie radnej Małgorzaty Bednarek odnośnie
strony internetowej Lądka-Zdroju. Jest napisane w protokole „Burmistrz
Roman Kaczmarczyk odpowiedział, że strona internetowa Lądka-Zdroju
będzie wkrótce zmieniana” a powinno być: „Burmistrz Roman Kaczmarczyk
odpowiedział, że zmiany odnośnie strony internetowej zostaną wprowadzone”.
Radny Leszek Pazdyk poinformował, żeby wszelkie zmiany do protokołu
zgłaszać osobiście lub e-mailem Pani z Biura Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji
z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” Rada
przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
I/4. Porządek obrad
I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie
protokołu z poprzedniej sesji).
II. Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany uchwały Nr III/4/14 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie składu
osobowego komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
b/ zmiany
uchwały Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
w sprawie powołania Konwentu ds. nadawania Medalu Honorowego św.
Jerzego,
c/ powołania Kapituły Tytułu Honorowego Obywatela Lądka –Zdroju,
d/ zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015,
e/ zmiany uchwały nr XXXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Lądku -Zdroju
z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej,
f/ zmiany uchwały nr XLII/279/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 24
października 2013 r. w sprawie polityki podatkowej w Gminie Lądek-Zdrój,
g/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
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h/ przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na rok 2015
dla Gminy Lądek-Zdrój,
i/ 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,
j/ przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Lądek-Zdrój.
3. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z wykorzystania budżetu za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
5. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1 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.
Doszedł radny Artur Dobrzyński ( na sali obrad obecnych 15 radnych).
Na salę obrad dołączył Senator Jurceiwcz.
Ad. pkt 2 Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany uchwały Nr III/4/14 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie
składu osobowego komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” Rada podjęła uchwałę nr V/18/15,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ zmiany
uchwały Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
w sprawie powołania Konwentu ds. nadawania Medalu Honorowego św.
Jerzego
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” Rada podjęła uchwałę nr V/19/15,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.

c/ powołania Kapituły Tytułu Honorowego Obywatela Lądka –Zdroju
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 V/20/15,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Mróz wniósł poprawkę do
projektu uchwały. W § 1 w II kwartale „Analiza działalności Zarządu Budynków
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Komunalnych w Lądku-Zdroju” zamienić na „Kontrola działalności Zarządu
Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniesienie poprawki do
projektu uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” Rada przyjęła poprawkę do
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z
poprawkami.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” Rada podjęła uchwałę nr V/21/15,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.

e/ zmiany uchwały nr XXXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Lądku -Zdroju
z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej
Przewodniczący Rady przeczytał uzupełnienie do projektu uchwały w § 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie: Artur Dobrzyński
pkt 3 otrzymuje brzmienie: Magdalena Podyma
pkt 5 otrzymuje brzmienie: Ewelina Rycaj
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” Rada podjęła uchwałę nr V/22/15,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.

f/ zmiany uchwały nr XLII/279/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 24
października 2013 r. w sprawie polityki podatkowej w Gminie Lądek-Zdrój

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 V/23/15,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
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.
Radny Janusz Sosna poinformował, iż na posiedzeniu Komisji ds.
Społecznych radna Magdalena Podyma i radna Ewelina Rycaj zwróciły uwagę
na złe warunki w jakich funkcjonują świetlice środowiskowe we wsi Radochów
i Trzebieszowice. Zaapelował również, zwracając się do Przewodniczącej
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o rozważenie
możliwości poprawy tych warunków, jeśli znajdą się w trakcie roku środki
finansowe.
Pani Henryka Pietraga odpowiedziała, że świetlica w Radochowie jest pod
zarządem Centrum Kultury i Rekreacji, ale weźmie pod uwagę tę sprawę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” Rada
podjęła uchwałę nr V/24/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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h/ przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na rok
2015 dla Gminy Lądek-Zdrój
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 13 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących” Rada
podjęła uchwałę nr V/25/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i/ 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
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 V/26/15,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
j/ przyjęcia
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Lądek-Zdrój
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 V/27/15,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt 3 Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych z wykorzystania budżetu za okres od 01.01.2014 do
31.12.2014 roku.
Brak pytań.

Ad. pkt 4 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Artur Dobrzyński poprosił o informację, której z ulic poprzednia Rada
nadała nazwę Vaclava Havla i czy w tym kierunku coś się dzieje.
Pani
Marta
Pogorzelska
Zastępca
Burmistrza
Lądka-Zdroju
poinformowała, iż w sierpniu 2014 r. została w tej sprawie podjęta uchwała.
Radny Leszek Pazdyk uzupełniając informację, powiedział iż uchwała weszła
w życie, ale pozostaje jeszcze kwestia oznakowania tej ulicy przez Gminę.
Jest to bardzo dobra inicjatywa. Dla Gminy z jednej strony też jest dobrze, bo
na tej ulicy nie ma nieruchomości, więc nie trzeba będzie ludności wymieniać
dokumentów.
Pan Burmistrz Roman Kaczmarczyk włączając się do dyskusji zauważył, iż
Vaclav Havel to bardzo ważna osoba dla naszego miasta i dla światowej
demokracji. Pan Havel był również Honorowym Obywatelem Lądka-Zdroju,
ale medal nie został mu wręczony. Należy zastanowić się komu przekazać ten
medal. Pan Burmistrz podzielił się informacją o planach, co do połączenia tej
uroczystości z nadaniem nazwy ulicy oraz może również z Polsko – Czeskimi
4

Dniami Kultury Chrześcijańskiej i
odnowieniem Szlaku Solidarności –
planowany jest międzynarodowy rajd tym szlakiem.
Radny Janusz Sosna poinformował, iż Komisja ds. Gospodarczych powołała
roboczy zespół ds. rozwoju wsi, któremu przewodniczy rany Tomasz Barański.
W skład zespołu weszli radni: Łukasz Mróz oraz Tomasz Stuła. Radny
poprosił również o przekazanie tej informacji sołtysom.
Następnie głos zabrał Pan Stanisław Jurcewicz – Senator RP.
Pan Senator wspomniał o swoich doświadczeniach w pracy samorządowca
oraz o 25 rocznicy istnienia samorządu. Zadeklarował również pomoc i chęć
spotkań z Panem Burmistrzem, radnymi oraz mieszkańcami gminy.
Proponowany przez Niego termin spotkań z mieszkańcami to co drugi
poniedziałek miesiąca.
Pan Senator poinformował o prowadzonych działaniach w sprawie
modernizacji drogi nr S8, jako drogi szybkiego ruchu, poprzez poszerzenie
obecnej drogi o dodatkowe pasy.
Radna Małgorzata Bednarek zauważyła, iż w Statucie Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój w rozdziale 2 § 9 jest zapis, iż na ostatniej sesji w kadencji Rada
przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady i jej komisji. Sprawozdanie to
przedkładane jest Radzie kolejnej kadencji. Radna zapytała, czy takie
sprawozdanie zostało przekazane.
Przewodniczący Rady poinformował, iż takie sprawozdanie nie wpłynęło na
Jego ręce.
Radna Małgorzata Bednarek poprosiła również o informację w sprawie
audytu o stanie finansów gminy.
Pan Burmistrz poinformował, iż nie użył słowa audyt, ale sprawozdanie
i informacja w tej sprawie będzie przekazana na następnej sesji.
Następnie Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi Pana Senatora
wypowiadając się na temat drogi S8 – największą uciążliwość na tej drodze
stanowią samochody ciężarowe oraz duża ilość wypadków samochodowych.
Poza tym im szybciej nastąpi modernizacja tej drogi, tym lepiej dla Lądka. Pan
Burmistrz zachęcił do pobrania i wysłania formularza w sprawie wpisania drogi
S8 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.
Radna Małgorzata Bednarek zaproponowała, żeby link do formularza ze
stosowną informacją znalazł się na gminnej stronie internetowej.
Pan Senator przedstawił informacje z danymi statystycznymi dotyczącymi
wypadków na drodze.
Pani Anna Wrzeszcz mieszkanka Orłowca zauważyła, iż nie ma „witaczy”
przy wjeździe do Lądka-Zdroju.
Pan Burmistrz poinformował, iż w tej sprawie prowadzone są rozmowy
z Nadleśnictwem i „witacze” zostaną ustawione na granicach, przy wjazdach
do gminy.
Następnie radny Robert Dębski przedstawił informację w spawie planów
uruchomienia szpitala w Lądku-Zdroju. Inwestycja jest potrzebna w gminie.
Planuje się pozyskanie dofinansowania inwestycji ze środków unijnych.
Projekt jest dalece zaawansowany. Pan radny chciałby poznać zdanie
radnych w tej sprawie. Inwestycja miałaby również duże znaczenie dla Stronia
Śląskiego. Stąd też propozycja radnego w sprawie zaproszenia Burmistrza
Stronia Śląskiego na sesję Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawy służby zdrowia, w planie
pracy Rady Miejskiej, są przewidziane do realizacji na sesji marcowej.
Do dyskusji włączył się również radny Leszek Pazdyk oraz Senator Stanisław
Jurcewicz.
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Następnie Pan Burmistrz poinformował, iż za skrzyżowaniem koło
„Biedronki” zostanie przestawiony znak – teren zabudowany.
Wystąpiono również do Zarządu Dróg Powiatowych o ustawienie
podstawowych, obowiązkowych znaków drogowych przy wjeździe do LądkaZdroju od strony Czech.
Radny Tomasz Stuła zgłosił, iż droga powiatowa w Radochowie posypywana
jest szlaką o dużej średnicy brył oraz przy wjeździe do Radochowa nie ma
tablicy teren zabudowany.
Pan Burmistrz poprosił, aby te wszystkie sprawy zebrać i przekazać sołtysowi
wsi.

Ad. pkt 5 Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Nowicki ogłosił zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis w wersji elektronicznej.

Protokołowała:
Małgorzata Bryja
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