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Szanowni Mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój! 

 

Raport o stanie gminy przygotowany został po raz 

pierwszy w historii naszej gminy. Zgodnie z art. 28 aa 

ustawy o samorządzie gminnym przygotowuje go organ 

wykonawczy – Burmistrz Lądka-Zdroju Roman 

Kaczmarczyk – do 31 maja br. za rok poprzedni. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza, 

a w szczególności realizację polityk, programów 

i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

Informacje zawarte w przygotowanym materiale pochodzą od pracowników 

merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, jednostek organizacyjnych oraz 

instytucji podległych – są rzetelnym i wiarygodnym źródłem informacji o obecnym stanie 

naszej gminy i miasta. Raport opisuje sytuację jednostki samorządowej przede wszystkim 

pod względem ekonomicznym, społecznym, kulturalnym, środowiskowym i przestrzennym. 

Zgodnie z wymogami w/w ustawy, w każdym kolejnym roku mieszkańcom naszej gminy 

będą przedstawiane szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych działań oraz 

funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju.  

Przemiany jakie corocznie obserwujemy są efektem wytężonej i wielokierunkowej pracy 

zespołu osób. Mam nadzieję, że są one zauważane i doceniane przez naszych mieszkańców. 

Niezwykle istotną rolę pełnią tu również pozyskane przez nas środki zewnętrzne. Za 

sprawą tych właśnie funduszy udało nam się zrealizować kilka kluczowych dla rozwoju 

gminy inwestycji. Pomimo wielu obciążeń finansowych sytuacja gminy jest dobra, a co 

najważniejsze stabilna. Stopniowo spłacane są wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki, 

stać gminę na kolejne inwestycje. Zawsze stawiamy przed sobą realne cele, tak aby 

wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne i oświatowe były realizowane 

w pełnym zakresie. Zapewniam, że interesy oraz rozwój naszej gminy, a zwłaszcza dobro 

jej mieszkańców są priorytetem wszelkich naszych starań. Zachęcam Państwa do 

zapoznania się z raportem. 

Z poważaniem 

 

  Roman Kaczmarczyk 

Burmistrz Lądka-Zdroju 
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1. Zarządzanie Gminą Lądek-Zdró j 

Gmina Lądek-Zdró j jest gminą miejskó–wiejską półóz óną w półudniówó–wschódniej częs ci 

wójewó dztwa dólnós ląskiegó, na wysókós ci ód 360 dó 900 m n.p.m. Najwyz ej półóz óne rejóny 

gminy znajdują się w jej wschódniej częs ci, z kulminacją szczytu Bóró wkówa w Gó rach Złótych 

ó wysókós ci 900 m n.p.m. na wschó d ód wsi Orłówiec, zas  najniz ej usytuówany jest óbszar 

półóz óny w zachódniej częs ci gminy wzdłuz  kóryta rzeki Białej Lądeckiej (360 m n.p.m.). 

Pówierzchnia gminy wynósi 11727 ha, tó jest 117 km², có stanówi 7,14 % pówierzchni pówiatu 

kłódzkiegó óraz 0,59 % pówierzchni wójewó dztwa dólnós ląskiegó. 

Gmina Lądek-Zdró j wchódzi w skład wójewó dztwa dólnós ląskiegó óraz pówiatu kłódzkiegó. 

Graniczy z gminami: 

 Złóty Stók – ód pó łnócy; 

 Strónie S ląskie – ód półudnia; 

 Bystrzyca Kłódzka – ód półudniówegó – zachódu; 

 Gmina Wiejska Kłódzkó – ód pó łnócnegó – zachódu. 

Wschódnia granica gminy jest jednóczes nie granicą pan stwówą z Republiką Czeską. 

Gminnym centrum administracyjnym jest półóz óna w półudniówó – wschódniej częs ci Gminy 

miejscówós c  Lądek-Zdró j. Pónadtó w skład gminy wchódzi 9 sółectw. Nalez ą dó nich: Kónradó w, 

Kąty Bystrzyckie, Lutynia, Orłówiec, Radóchó w, Skrzynka, Stó jkó w, Trzebieszówice i Wójtó wka. 

 

1.1. Władze gminy 

Burmistrz jest órganem wykónawczym, któ regó kadencja trwa 5 lat. Burmistrz wykónuje 

uchwały Rady Miejskiej i zadania ókres lóne przepisami prawa. Dó zadan  Burmistrza nalez y w 

szczegó lnós ci: ópracówywanie strategii, prógramó w rózwóju, góspódarówanie mieniem 

kómunalnym, wykónywanie budz etu. 

 Funkcję Burmistrza sprawuje Róman Kaczmarczyk. 

Urząd Miasta i Gminy wykónuje zadania mające na celu realizację spóczywających na gminie 

zadan  własnych, zadan  zlecónych, zadan  wykónywanych na pódstawie pórózumienia 

z órganami administracji rządówej (zadan  zlecónych), zadan  publicznych pówierzónych gminie 

w dródze zawartych pórózumien . 

W skład kierównictwa urzędu wchódzą: 

 Zastępca Burmistrza/Sekretarz Gminy – Alicja Piwówar 

 Skarbnik Gminy – Wióletta Drangówska 
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1.2. Rada Miejska  

Rada Miejska jest órganem stanówiącym i kóntrólnym gminy, dó włas ciwós ci któ regó nalez ą 

wszystkie sprawy pózóstające w zakresie działania gminy, ó ile ustawy nie stanówią inaczej.  

Dó tych spraw nalez ą m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budz etu, uchwalanie 

miejscówych planó w zagóspódarówania przestrzennegó, pódejmówanie uchwał w sprawach 

pódatkó w i ópłat óraz w innych sprawach, w granicach ókres lónych w ódrębnych ustawach.  

Kadencja Rady Miejskiej trwa pięc  lat. Rada óbraduje na sesjach, zwóływanych przez 

Przewódniczącegó Rady. Termin sesji, miejsce i pórządek óbrad pódaje się dó wiadómós ci 

mieszkan có w. Radę Miejską Lądka-Zdróju twórzy 15 ósó b. 

 

W roku 2018 funkcjonowały 2 składy Rady: 

Skład Rady Miejskiej Lądka-Zdróju kadencja 2014 – 2018: 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO 
RADNEGO 

GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO FUNKCJA 

1. Tómasz Janusz Baran ski  Wsie: Kąty Bystrzyckie, Kónradó w, 
Lutynia, Orłówiec, Wójtó wka, 

Wrzósó wka 

 

2. Małgórzata Bednarek  ul. Brzózówa, Buczka, Cicha,  
Lipówa, Marii Kónópnickiej, 

Nadbrzez na, Tadeusza Kós ciuszki 1-
5, 12a-28a parzyste, Wólnós ci, 

Zwycięstwa 

Przewódnicząca 
Rady Miejskiej 

3. Róbert Andrzej Dębski  pl. Juliusza Słówackiegó, pl. 
Marian ski, pl. Marii Skłódówskie-
Curie, Aleja Marzen , ul. Cienista, 

Gó rzysta, Jadwigi, Mikółaja 
Kópernika, Kósmónautó w, Les na, 
Orla, Przechódnia, Słóneczna, 
Zamkówa, Z wirki i Wigury, 

Stanisława Móniuszki, Ostrówicza 

 

4. Artur Mieczysław 
Dóbrzyn ski  

pl. Partyzantó w, ul. Ignacegó 
Paderewskiegó, Jó zefa Bema, Miła, 
Spacerówa, Tadeusza Kós ciuszki 9-
29 nieparzyste, ód 30 dó kón ca 

 

5. Jólanta Kótlarz  ul. Fiółkówa, Gerberó w, Graniczna, 
Karóla S wierczewskiegó, Klónówa, 
Krókusó w, Ludwika Zamenhófa, 

Łąkówa, Makówa, Niezapóminajek, 
Stókrótek, Stórczykó w, Trzech 
Wieszczy, Widók, Wiósenna, 

Wrzósówa 
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6. Krystyna Bógumiła 
Mazurkiewicz 

Plac Jagiellón ski, ul. Gwiez dzista, 
Kós cielna, Mariana Langiewicza, 

Wiejska 

 

7. Łukasz Paweł Mró z  wies  Skrzynka  

8. Tómasz Nówicki  Plac Starómłyn ski, ul. Macieja 
Rataja 1b- 1h, 4, Pólna, Pówstan có w 

Wielkópólskich, Tadeusza 
Kós ciuszki 8-10 parzyste 

 

9. Leszek Zygmunt Pazdyk  ul. Kró tka, Słódówa numery 4 dó 
kón ca, Zdrójówa 7-11 nieparzyste,  

ód 14 dó kón ca 

 

10. Magdalena Pódyma  wies  Trzebieszówice nr 10 PGR, 28-
80 parzyste, 81-140a, 142-152 

parzyste 

 

11. Ewelina Anna Rycaj  wies  Trzebieszówice nr 1-10, 11-27, 
27-79 nieparzyste, 141-155 

nieparzyste, ód 156 dó kón ca. 28-80 
parzyste, 81-140a, 142-152 

parzyste 

 

12. Krystyna Panus   ul. Kłódzka 1-3, 5-5a nieparzyste, 
Rynek, Straz acka, Węglówa, 

Słódówa 1-3, Zdrójówa  1-6, 8-10 
parzyste 

 

13. Tómasz Brónisław Stuła  wsie: Radóchó w, Stó jkó w   

14. Dóróta Barbara 
Urban czyk  

ul. Macieja Rataja 1 ód 3 dó kón ca 
nieparzyste, Ogródówa, S niez na 

Zastępca 
przewódniczącegó 

15. Jan Antóni Zawadzki ul. Adama Mickiewicza, Ceglana, 
Fabryczna, Kłódzka, 4-24 parzyste, 
ód 25 dó kón ca, Kólejówa, Węglówa, 

Władysława Bróniewskiegó 

Zastępca 
przewódniczącegó 

    

Skład Rady Miejskiej Lądka-Zdróju kadencja 2018 – 2023: 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO 
RADNEGO 

GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO FUNKCJA 

1. Małgórzata Bednarek  ul. Brzózówa, Buczka, Cicha,  Lipówa, 
Marii Kónópnickiej, Nadbrzez na, 
Tadeusza Kós ciuszki 1-5, 12a-28a 
parzyste, Wólnós ci, Zwycięstwa 

Przewódnicząca 
Rady Miejskiej 

2. Beata Dan kówska - 
Szczygieł 

ul. Fiółkówa, Gerberó w, Graniczna, 
Karóla S wierczewskiegó, Klónówa, 
Krókusó w, Ludwika Zamenhófa, 

Łąkówa, Makówa, Niezapóminajek, 
Stókrótek, Stórczykó w, Trzech 
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Wieszczy, Widók,  Wiósenna, 
Wrzósówa 

3. Artur Mieczysław 
Dóbrzyn ski  

pl. Partyzantó w, ul. Ignacegó 
Paderewskiegó, Jó zefa Bema, Miła, 

Spacerówa, Tadeusza Kós ciuszki 9-29 
nieparzyste, ód 30 dó kón ca 

 

4. Edyta Kólendó pl. Juliusza Słówackiegó, pl. Marian ski, 
pl. Marii Skłódówskie-Curie, ul. Aleja 
Marzen , Cienista, Gó rzysta, Jadwigi, 
Mikółaja Kópernika, Kósmónautó w, 
Les na, Orla, Przechódnia, Słóneczna, 
Zamkówa, Z wirki i Wigury, Stanisława 

Móniuszki, Ostrówicza 

 

5. Marióla Kózin ska Plac Jagiellón ski, ul. Gwiez dzista, 
Kós cielna, Mariana Langiewicza, 

Wiejska 

  

6. Dóróta Łakucewicz ul. Kłódzka 1-3, 5-5a nieparzyste, 
Rynek, Straz acka, Węglówa, Słódówa 
1-3, Zdrójówa  1-6, 8-10 parzyste 

 

7. Klaudia Mika Plac Starómłyn ski, ul. Macieja Rataja 
1b- 1h, 4, Pólna, Pówstan có w 

Wielkópólskich, Tadeusza Kós ciuszki 
8-10 parzyste 

 

8. Łukasz Paweł Mró z  wies  Skrzynka Zastępca 
przewódniczącegó 

9. Agata Opiła Wsie: Kąty Bystrzyckie, Kónradó w, 
Lutynia, Orłówiec, Wójtó wka, 

Wrzósó wka 

 

10. Leszek Zygmunt Pazdyk  ul. Kró tka, Słódówa numery 4 dó 
kón ca, Zdrójówa 7-11 nieparzyste,  ód 

14 dó kón ca 

 

11. Magdalena Pódyma  wies  Trzebieszówice nr 10 PGR, 28-80 
parzyste, 81-140a, 142-152 parzyste 

 

12. Ewelina Anna Rycaj  wies  Trzebieszówice nr 1-10, 11-27, 
27-79 nieparzyste, 141-155 

nieparzyste, ód 156 dó kón ca. 28-80 
parzyste, 81-140a, 142-152 parzyste 

 

13. Tómasz Brónisław Stuła  wsie: Radóchó w, Stó jkó w   

14. Dóróta Barbara 
Urban czyk  

ul. Macieja Rataja 1 ód 3 dó kón ca 
nieparzyste, Ogródówa, S niez na 

Zastępca 
przewódniczącegó 

15. Sławómir 
Walentynówicz 

ul. Adama Mickiewicza, Ceglana, 
Fabryczna, Kłódzka, 4-24 parzyste, ód 

25 dó kón ca, Kólejówa, Węglówa, 
Władysława Bróniewskiegó 
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1.3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2018 r. 

W róku 2018 Rada Miejska Lądka-Zdróju óbradówała na 15 pósiedzeniach. W sprawach 

nalez ących dó jej kómpetencji pódjęła łącznie 116 uchwał.  

W pósiedzeniach uczestniczyli: Burmistrz Lądka-Zdróju, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy óraz 

inne zaprószóne ósóby, stósównie dó ómawianych na pósiedzeniach temató w, w tym dyrektórzy 

i kierównicy jednóstek órganizacyjnych.  

Prótókóły ze wszystkich sesji óraz pódjęte na nich uchwały udóstępniónó dó publicznegó 

wglądu, publikując je w Biuletynie Infórmacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdró j. 

Zgódnie z prócedurą dó Wydziału Nadzóru i Kóntróli Dólnós ląskiegó Urzędu Wójewó dzkiegó 

przekazanó 116 uchwał, dó Regiónalnej Izby Obrachunkówej wysłanó 33 uchwały, natómiast dó 

publikacji w Dzienniku Wójewó dztwa Dólnós ląskiegó przekazanó 18 uchwał. 

 

1.4. Zestawienie dokumentów programowych Gminy Lądek-Zdrój 

 

L.P. DATA PODJĘCIA 
UCHWAŁY 

NUMER UCHWAŁY PEŁNY TYTUŁ UCHWAŁY  
(NAZWA STRATEGII, PROGRAMU, PLANU) 

1. z dnia 31 stycznia 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
LIII/341/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscówegó planu zagóspódarówania 
przestrzennegó Lądka-Zdróju óbręb 
Zatórze 

2. z dnia 31 stycznia 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
LIII/342/2018RA
DY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie ókres lenia Gminnegó Prógramu 
Prófilaktyki i Rózwiązywania Próblemó w 
Alkóhólówych óraz Przeciwdziałania 
Narkómanii na rók 2018 

3. z dnia 28 marca 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
LV/354/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie uchwalenia "Wielóletniegó 
prógramu góspódarówania 
mieszkaniówym zasóbem Gminy Lądek-
Zdró j na lata 2018-2022" 

4. z dnia 28 marca 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
LV/355/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie przyjęcia ”Prógramu ópieki nad 
zwierzętami bezdómnymi óraz 
zapóbiegania bezdómnós ci zwierząt na 
terenie Gminy Lądek -Zdró j w 2018 róku" 

5. z dnia 28 marca 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
LV/358/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie przystąpienia dó zmiany 
miejscówegó planu zagóspódarówania 
przestrzennegó Lądka-Zdróju óbręb Stary 
Zdró j 

6. z dnia 24 
kwietnia 2018 r. 

UCHWAŁA NR 
LVI/376/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnówy 
Miejscówós ci Trzebieszówice na lata 2018-
2023 
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7. z dnia 28 czerwca 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
LVIII/386/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscówegó planu zagóspódarówania 
przestrzennegó Lądka-Zdróju 
zatwierdzónegó uchwałą nr XX/248/04 z 
dnia 25 marca 2004 r. 

8. z dnia 28 czerwca 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
LVIII/387/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscówegó planu zagóspódarówani 
przestrzennegó miejscówós ci Lutynia 
zatwierdzónegó uchwałą nr 
XLVII/323/2014 z dnia 27 marca 2014 r. 

9. z dnia 18 
paz dziernika 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
LXIII/419/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscówegó planu zagóspódarówania 
przestrzennegó miejscówós ci Wójtó wka 
zatwierdzónegó uchwałą nr XIII/160/03 
Rady Miejskiej w Lądku-Zdróju z dnia 25 
wrzes nia 2003 r. 

10. z dnia 18 
paz dziernika 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
LXIII/420/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie przystąpienia dó zmiany 
miejscówegó planu zagóspódarówania 
przestrzennegó miejscówós ci Radóchó w 

11. z dnia 18 
paz dziernika 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
LXIII/421/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie przyjęcia planu nadzóru nad 
z łóbkami, klubami dziecięcymi óraz 
dziennymi ópiekunami 

12. z dnia 29 
listópada 2018 r. 

UCHWAŁA NR 
II/11/2018 RADY 
MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie uchwalenia Prógramu 
Wspó łpracy Gminy Lądek-Zdró j z 
órganizacjami pózarządówymi i innymi 
pódmiótami prówadzącymi działalnós c  
póz ytku publicznegó na rzecz 
mieszkan có w Gminy Lądek-Zdró j w róku 
2019 

13. z dnia 27 grudnia 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
III/17/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie przyjęcia Strategii rózwóju 
spółecznó-góspódarczegó półudniówej i 
zachódniej częs ci Dólnegó S ląska, zwanej 
„Strategia Rózwóju Sudety 2030” 

14. z dnia 27 grudnia 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
III/18/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscówegó planu zagóspódarówania 
przestrzennegó Lądka-Zdróju "Nówy Zdró j 
óbszar A-Stare Miastó" zatwierdzónegó 
uchwałą nr XXXVI/247/13 z dnia 30 
kwietnia 2013 r. 

15. z dnia 27 grudnia 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
III/20/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie wyraz enia zgódy na 
przystąpienie dó Partnerstwa pówółanegó 
dó realizacji prójektu pn. „Ziemia Kłódzka 
– czyste pówietrze (wymiana 
wysókóemisyjnych z ró deł ciepła w 
budynkach i lókalach mieszkalnych na 
terenie Gminy Bystrzyca Kłódzka, Kłódzkó, 
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Lądek-Zdró j, Międzylesie, Radkó w, Strónie 
S ląskie, Stószówice)” 

16. z dnia 27 grudnia 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
III/22/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie ustalenia ramówegó planu 
pracy Rady Miejskiej Lądka-Zdróju na rók 
2019 

17. z dnia 27 grudnia 
2018 r. 

UCHWAŁA NR 
III/23/2018 
RADY MIEJSKIEJ 
LĄDKA-ZDROJU 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy i 
kóntróli Kómisji Rewizyjnej na rók 2019 

 

Gmina Lądek-Zdró j pósiada niz ej wymienióne ódrębne, tematyczne (sektórówe) strategie 

rózwóju lub dókumenty ó tóz samym charakterze, tj.: 

1. Plan Odnówy Miejscówós ci Trzebieszówice na lata 2018-2023  

http://www.bip.ug-ladekzdrój.dólnyslask.pl/plik.php?id=15641 

2. Lókalny Prógram Rewitalizacji Lądka-Zdróju na lata 2016-2022  

http://www.bip.ug-ladekzdrój.dólnyslask.pl/plik.php?id=13964 

3. Plan Góspódarki Niskóemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdró j na lata 2016- 2020 

http://www.bip.ug-ladekzdrój.dólnyslask.pl/plik.php?id=13452 

4. Gminny Prógram Przeciwdziałania Przemócy w Ródzinie óraz Ochróny Ofiar Przemócy 

w ródzinie na lata 2016 – 2020  

http://www.bip.ug-ladekzdrój.dólnyslask.pl/plik.php?id=11842 

5. Prógram usuwania wyróbó w zawierających azbest z terenu Gminy Lądek – Zdró j na lata 

2009-2032  

6. http://www.bip.ug-ladekzdrój.dólnyslask.pl/plik.php?id=9243 

7. Strategia Rózwóju Gminy Lądek-Zdró j na lata 2014-2020  

http://www.bip.ug-ladekzdrój.dólnyslask.pl/plik.php?id=8871 

8. Gminny prógram prófilaktycznó-zdrówótny dótyczący zakaz en  wirusem bródawczaka 

ludzkiegó ( HPV) realizówany w Gminie Lądek-Zdró j w latach 2012-2021 

http://www.bip.ug-ladekzdrój.dólnyslask.pl/plik.php?id=5408 

Dódatkówó Gmina Lądek-Zdró j w róku 2018 kóntynuówała i wdraz ała następujące prógramy 

próekólógiczne: 

• Prógram „Dólny S ląsk. Zielóna dólina z ywnós ci i zdrówia”; 

Infórmacje: https://ladek.pl/róbócze-spótkanie-w-sprawie-prógramu-dólny-slask-zielóna-

dólina-zywnósci-i-zdrówia-w-staróstwie-pówiatówym-w-klódzku/ 

• Prógram „Przełącz się na gaz”, prówadzóny we wspó łpracy z PGNiG,; 

Infórmacje: https://ladek.pl/przelacz-sie-na-gaz-pórózumienie-ó-wspólpracy-pómiedzy-

gmina-a-pgnig-ws-wsparcia-wymiany-sytemów-ógrzewan-na-gazówe/ 

• Prógram „Pówietrze bez s mieci”, we wspó łpracy z PGNiG, w tym móbilny BOK 

w pómieszczeniach UMiG Lądek-Zdró j; 

Infórmacje: https://ladek.pl/pówietrze-bez-smieci-zapraszamy-dó-

punktuinfórmacyjnegó-pgnig-w-ladeckim-ratuszu/ 

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=15641
http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=13964
http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=13452
http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=11842
http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=9243
http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=8871
http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=5408
https://ladek.pl/robocze-spotkanie-w-sprawie-programu-dolny-slask-zielona-dolina-zywnosci-i-zdrowia-w-starostwie-powiatowym-w-klodzku/
https://ladek.pl/robocze-spotkanie-w-sprawie-programu-dolny-slask-zielona-dolina-zywnosci-i-zdrowia-w-starostwie-powiatowym-w-klodzku/
https://ladek.pl/przelacz-sie-na-gaz-porozumienie-o-wspolpracy-pomiedzy-gmina-a-pgnig-ws-wsparcia-wymiany-sytemow-ogrzewan-na-gazowe/
https://ladek.pl/przelacz-sie-na-gaz-porozumienie-o-wspolpracy-pomiedzy-gmina-a-pgnig-ws-wsparcia-wymiany-sytemow-ogrzewan-na-gazowe/
https://ladek.pl/powietrze-bez-smieci-zapraszamy-do-punktuinformacyjnego-pgnig-w-ladeckim-ratuszu/
https://ladek.pl/powietrze-bez-smieci-zapraszamy-do-punktuinformacyjnego-pgnig-w-ladeckim-ratuszu/
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• Prójekt: „Ziemia Kłódzka – czyste pówietrze”- prógram wymiany systemu ógrzewania na 

ekólógiczne; 

Infórmacje: https://ladek.pl/prójekt-ziemia-klódzka-czyste-pówietrze-planujesz-

wymiane-systemu-ógrzewania-i-szukasz-mózliwósci-wsparcia-wypelnij-deklaracje/ 

• „Usuwanie azbestu i wyróbó w zawierających azbest z terenu gminy Lądek – Zdró j w róku 

2018”; 

Infórmacje: https://ladek.pl/infórmacja-ó-realizacji-zadania/ 

• Strategia rózwóju Sudety 2030; 

Infórmacje: https://ladek.pl/prójekt-strategii-rózwóju-sudety-2030/ 

 

1.5. Jednostki pomocnicze Gminy Lądek-Zdrój  

W Gminie Lądek-Zdró j funkcjónuje 9 sółectw zgódnie z póniz szy wykazem: 

L.P. SOŁECTWO SOŁTYS  

1. Trzebieszówice Magdalena Pódyma 

2. Radóchó w  Marek Stuła 

3. Kónradó w Marióla Perkówska-Bubak 

4. Stó jkó w Katarzyna Pasin ska 

5. Lutynia Mariusz Gąsiórek 

6. Wó jtó wka Aleksandra Móssakówska 

7. Orłówiec Anna Zatóka 

8. Skrzynka Sabina Ogó rek 

9. Kąty Bystrzyckie Marianna Kósmalska 

 

 

1.6. Rozwój zasobów ludzkich w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój 

Szkólenia pracównikó w w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdró j  są  prówadzóne w dwó ch 

fórmach: 

1) wewnętrzne; 

2) zewnętrzne - prówadzóne przez wyspecjalizówane firmy szkóleniówe.  

W 2018 róku  pracównicy UMIG skórzystali z 45 szkólen  zewnętrznych, s rednió przypadłó jednó 

szkólenie na kaz degó pracównika w UMiG Lądek-Zdró j. Nikt z pracównikó w nie pódjął studió w 

wyz szych lub pódyplómówych. 

Urząd mónitóruje  firmy szkóleniówe óraz ich ócenę. Kaz de szkólenie jest póprzedzóne analizą 

ich przydatnós ci i celówós ci. Pó zakón czeniu szkólenia uczestniczący w nim pracównik 

przedkłada infórmację zawierającą m.in. temat i miejsce szkólenia, uzyskane infórmacje 

i wiadómós ci, ócenę przydatnós ci dó pracy, spósó b zapóznania pózóstałych pracównikó w 

https://ladek.pl/projekt-ziemia-klodzka-czyste-powietrze-planujesz-wymiane-systemu-ogrzewania-i-szukasz-mozliwosci-wsparcia-wypelnij-deklaracje/
https://ladek.pl/projekt-ziemia-klodzka-czyste-powietrze-planujesz-wymiane-systemu-ogrzewania-i-szukasz-mozliwosci-wsparcia-wypelnij-deklaracje/
https://ladek.pl/projekt-strategii-rozwoju-sudety-2030/
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wydziału z materiałami ze szkólenia óraz własną ócenę órganizacji i przeprówadzenia 

szkólenia. 

W 2018 róku pracównicy UMiG Lądek-Zdró j kórzystali z następujących szkólen : 

Nazwa wydziału 
UMIG 

Liczba szkoleń  
w roku 2018 

Koszt szkoleń Studia 
podyplomowe  

Wydział Pódatkó w i 
Opłat Lókalnych  

5 4 726,00 zł  0 

Wydział 
Organizacyjny  

10 3 469,00 zł  0 

Wydział Finansówó-
Budz etówy  

7 2 873,00 zł  0 

Wydział Inwestycji i 
Rózwóju  

3 934,00 zł  0 

Wydział Mienia i 
Ochróny S ródówiska  

15 9 880,20 zł  0 

Wydział Góspódarki 
Les nej  

1 180,00 zł  0 

Wydział Prómócji, 
Spórtu, Turystyki i 

Uzdrówiska  

4 1 328,00 zł  0 

SUMA 45 23 390,20 zł  0 

 

Próces szkólen  pracównikó w, pódnószenia ich kwalifikacji zawódówych winien się zawsze 

wpróst przekładac  na wyniki, jakie uzyskuje cała órganizacja. Stwórzenie prófesjónalnej 

administracji wymaga pógłębiania wiedzy i pódnószenia kwalifikacji pracównikó w. Musi tó byc  

próces przemys lany i zaplanówany, tym bardziej, z e w natłóku ró z negó ródzaju ófert firm 

szkóleniówych bardzó łatwó jest wydac  pieniądze, uzyskując przy tym znikómy efekt 

merytóryczny. Pódnószenie kwalifikacji zawódówych ódbywa się w ró z nych fórmach, 

ókres lónych w óbówiązujących prócedurach, tj.: szkólenie pracównikó w, pódnószenie 

kwalifikacji, samókształcenie i samódóskónalenie. Jednym z najwaz niejszych prócesó w w firmie 

(órganizacji) jest zarządzanie zasóbami ludzkimi. Tó włas nie ludzie, ódpówiednió dóbrani 

i mótywówani, zapewniają włas ciwą realizację celó w strategicznych órganizacji i jej rózwó j. 

I w zasadzie dó tych elementó w winnó prówadzic  zarządzanie zasóbami ludzkimi. 

Metódy  przyjmówania pracównikó w, ich awansówania, wynagradzania i szkólenia pówódują, 

z e kadra w Urzędzie jest stabilna i bardzó rzadkó zdarza się, z e pracównikówi wypówiadana jest 

umówa ó pracę lub sam ódchódzi z Urzędu. Jednóczes nie pracównicy wiedzą, z e są óceniani, z e 

ma tó wpływ na karierę zawódówą, starają się więc uzyskac  jak najlepsze efekty swójej pracy. 
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1.7. Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Lądka-Zdroju 

W ramach przyjęc  interesantó w Burmistrz Lądka-Zdróju przyjął: 

ROK 2018 

Sprawy pracy i zatrudnienia 54 

Sprawy remóntó w biez ących 86 

Sprawy przyznania lókali kómunalnych 70 

Sprawy przyznania pómócy spółecznej 43 

Sprawy góspódarki przestrzennej 7 

Sprawy skarg 0 

RAZEM 260 

 

 

1.8. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

SPORZĄDZONE AKTY URODZENIA, W TYM: 21 

dzieci uródzóne za granicą (transkrypcje) 20 

transkrypcje zagranicznych aktó w uródzenia 1 

SPORZĄDZONE AKTY MAŁŻEŃSTWA, W TYM: 54 

kónkórdatówe 24 

cywilne 26 

transkrypcje zagranicznych aktó w zgónu   4 

SPORZĄDZONE AKTY ZGONU, W TYM: 56 

na terenie Gminy Lądek-Zdró j 54 

transkrypcje zagranicznych aktó w zgónu  2 

ILOŚĆ PAR MAŁŻEŃSKICH ODZNACZONYCH MEDALAMI ZA 
DŁUGOLETNIE POZYCIE MAŁŻEŃSKIE 

3 

ZAPEWNIENIA O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH 
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA, W TYM 

50 

s lub cywilny 26 

s lub kónkórdatówy 24 

WYDANE ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO 935 
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2. Demógrafia 

Zgódnie z danymi Ewidencji Ludnós ci prówadzónej w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdró j 

liczba mieszkan có w gminy kształtuje się następującó: 

Ludnós c  i dynamika zmian 

STAN LUDNOŚCI NA 31.12.2018 R.  

miastó 5516 

wies  2712 

razem 8228 

 

STAN LUDNOŚCI NA 31.12.2017 R.  

miastó 5423 

wies  2727 

razem 8150 

 

STAN LUDNOŚCI NA 31.12.2016 R.  

miastó 5627 

wies  2698 

razem 8325 

 

Pózóstałe dane statystyczne w zakresie ewidencji ludnós ci za rók 2018 kształtują się 

następującó: 

URODZENIA W TYM:  

Dziewczynki 27 

Chłópcy  30 

ZGONY W TYM:  

Kóbiety 52 

Męz czyz ni  55 

ZAMELDOWANA NA POBYT CZASOWY I STAŁY  270 

PRZYJĘTO WNIOSKÓW NA DOWODY OSOBISTE 808 

 

3. Budz et Gminy Lądek-Zdró j 

Pódstawą góspódarki finansówej gminy jest budz et gminy. Budz et gminy jest rócznym planem 

dóchódó w i wydatkó w óraz przychódó w i rózchódó w jednóstki.  

Charakterystyka dóchódó w i wydatkó w gminy. 
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I. Dóchódy gminy dzielimy na dóchódy biez ące i majątkówe. Dó dóchódó w biez ących 

zaliczamy głó wnie: 

• dóchódy własne 

• subwencje ógó lne z budz etu pan stwa 

• dótacje celówe 

Dóchódy majątkówe dzielimy na: 

• dótacje i s ródki przeznaczóne na inwestycje 

• dóchódy ze sprzedaz y majątku 

II. Wydatki gminy dzielimy na wydatki biez ące i majątkówe. 

 

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu za 2018 r. 

Dóchódy budz etówe za 2018 rók zrealizówane zóstały w wysókós ci 39 467 858,75 zł,  có 

stanówi 91,2 % planu a wydatki budz etu w wysókós ci 48 419 959,61 zł, có stanówi 92,5% planu.  

Dóchódy własne wykónanó w kwócie 16 655 235,51 zł có stanówi 42,2% dóchódó w ógó łem, 

natómiast wydatki majątkówe zrealizówanó w wysókós ci 17 845 952,62 zł tj. 36,9% wydatkó w 

ógó łem. W kategórii dóchódó w własnych w zakresie wykónania znaczącą pózycję w budz ecie 

zajmuje pódatek ód nieruchómós ci stanówiący 26,2% óraz pódatek dóchódówy ód ósó b 

fizycznych 33,8%.  

W ramach dóchódó w majątkówych gmina ótrzymała s ródki z budz etu UE w kwócie 4 269 

149,44 zł.  Wynik budz etu jest uwarunkówany póziómem wykónania dóchódó w budz etówych 
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w stósunku dó wykónania wydatkó w budz etówych, stąd ótrzymany deficyt w kwócie 8 952 

100,86 zł, przy planówanym deficycie budz etu w kwócie 9 111 257,96 zł.  

Z ró dłem pókrycia deficytu były przychódy póchódzące z kredytu długóterminówegó w kwócie 

10 000 000 zł óraz wólnych s ródkó w w kwócie 964 407,62 zł. 

Wykónanie dóchódó w i wydatkó w według stanu na dzien  31.12.2018 r. 

Wyszczególnienie Planowane Wykonane 
% 

wykónania 

Dochody ogółem 

w tym: 

- dochody bieżące, w tym: 

• dóchódy własne, z tegó: 

- pódatki i ópłaty lókalne, w tym: 

    - podatek od nieruchomości 

- udziały w pódatkach pan stwówych, w tym: 

     - podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 

• subwencje ógó lne z budz etu pan stwa 

• dótacje celówe 

- dochody majątkowe, w tym: 

• dóchódy własne, z tegó: 

- dóchódy ze sprzedaz y majątku 

• dótacje majątkówe, z tegó: 

- dótacje ze s ródkó w UE 

43 254 323,50 

w tym: 

31 515 021,50 

15 155 093,00 

7 244 688,00 

4 323 074,00 

4 905 125,00 

4 818 125,00 

7 447 973,00 

8 949 324,50 

11 739 302,00 

1 890 400,00 

1 865 400,00 

9 848 902,00 

7 082 731,00 

39 467 858,75 

w tym: 

31 014 911,74 

14 743 878,72 

6 706 785,75 

3 963 523,31 

5 222 664,53 

5 124 311,00 

7 447 973,00 

8 860 428,72 

8 452 947,01 

1 911 356,79 

1 887 856,88 

6 541 590,22 

4 269 149,44 

91,2 

w tym: 

98,4 

97,3 

92,6 

91,7 

106,5 

106,4 

100,0 

99,0 

72,0 

101,1 

101,2 

66,4 

60,3 

Udział dochodów własnych w dochodach 
ogółem 

 16 655 235,51 42,2 

Wydatki budżetowe 

w tym:  - wydatki biez ące 

               - wydatki majątkówe 

52 365 581,46 

31 940 965,46 

20 424 616,00 

48 419 959,61 

30 574 006,99 

17 845 952,62 

92,5 

95,7 

87,4 

Udział wydatków majątkowych w 
wydatkach ogółem 

 17 845 952,62 36,9 

NADWYŻKA/DEFICYT (dochody-wydatki) -9 111 257,96 -8 952 100,86 X 

 

Pótrzeby, któ re gmina ma dó zaspókójenia wymagają większych nakładó w, aniz eli jest óna 

w stanie zapewnic  pó strónie dóchódó w. Z ró dłem pókrycia deficytu w gminie jest kredyt, któ ry 

stanówi przychó d budz etu. 

Zadłuz enie wynikające z zaciągniętych kredytó w na dzien  31.12.2018 r. 

KREDYTODAWCA /OKRES/ STAN ZADŁUŻENIA  

Bank Pólska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrócław  
(KREDYT) 2010-2020 r. 

1 136 835,00 

Bank Pólska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrócław  
(KREDYT) 2011-2020 r. 

503 200,00 
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BS Kłódzkó  
(KREDYT) 2014-2021 r. 

554 608,00 

BS Kłódzkó  
(KREDYT) 2017-2026 r. 

4 920 000,00 

BGK Warszawa 0/Wrócław  
(KREDYT) 2019-2030 

10 000 000,00 

RAZEM 17 114 643,00 

 

Wydatki, które ponosi gmina są ujęte w budżecie w rozbiciu na wydatki bieżące i wydatki 

majątkowe. Wydatki bieżące służą bieżącej działalności gminy a wydatki majątkowe służą 

powiększaniu majątku gminy.  

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki w dziale oświata i wychowanie 

25,1%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15,3%, działalność usługowa 10,4% 

oraz rodzina 14,2%.  

W kategorii wydatków majątkowych mieszczą się wszelkie wydatki dotyczące zakupu 

środków trwałych, poprawy infrastruktury drogowej, obiektów komunalnych, czyli 

działaniom dzięki którym możliwy jest postęp społeczno-gospodarczy gminy. Obejmują 

m.in. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki na zakup i objęcie akcji 

i udziałów. 

 

Strukturę wydatków przedstawiono w formie graficznej i tabelarycznej. 
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Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej na dzień  

31.12.2018 r. 

 

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN  WYKONANIE 
% 

WYK. 

% UDZIAŁU  
W WYDAT-

KACH 
OGÓŁEM 

010 Rólnictwó i łówiectwó 147 207,95 145 841,38 99,1 0,3 

020 Leśnictwó 768 803,00 743 879,79 96,8 1,5 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wódę 

96 000,00 81 303,19 84,7 0,2 

600 Transpórt i łącznóść 1 256 530,00 1 199 435,02 95,5 2,5 

630 Turystyka 62 444,00 55 286,00 88,5 0,1 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 187 648,00 1 934 566,66 88,4 4,0 

710 Działalnóść usługówa 5 060 641,96 5 047 908,90 99,7 10,4 

750 Administracja publiczna 4 565 498,00 4 360 741,14 95,5 9,0 

751 Urzędy naczelnych órganów władzy 
państwówej, kóntróli i óchróny prawa 
óraz sądównictwa 

113 565,00 102 820,36 90,5 0,2 

752 Obrona narodowa 215,00 200,00 93,0 0 

754 Bezpieczeństwó publiczne i óchróna 
przeciwpóżarówa 

645 575,00 621 958,07 96,3 1,3 

757 Obsługa długu publicznegó 381 459,00 380 993,98 99,9 0,8 

758 Różne rózliczenia 113 000,00 0,00 0 0 

801 Oświata i wychówanie 12 349 462,55 12 131 306,44 98,2 25,1 

851 Ochrona zdrowia 261 317,00 245 074,52 93,8 0,5 

852 Pómóc spółeczna 2 472 243,00 2 351 541,26 95,1 4,9 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 045,00 70 484,30 74,9 0,1 

855 Rodzina 6 911 391,00 6 881 590,06 99,6 14,2 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
śródówiska 

10 016 023,15 7 409 610,07 74,0 15,3 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

3 308 795,85 3 141 152,48 94,9 6,5 

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 
naturalne obszary i obiekty chronionej 
przyrody 

10 000,00 10 000,00 100,0 0 

926 Kultura fizyczna 1 543 717,00 1 504 265,99 97,4 3,1 

 OGÓŁEM WYDATKI 52 365 581,46 48 419 959,61 92,5 100 

 

Wykónanie wydatkó w majątkówych, w tym finansówanych ze s ródkó w európejskich na dzien  

31.12.2018 r. 

 

LP. NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE 
W TYM Z 

BUDŻETU UE 

1 Dófinansówanie kósztów budówy studni wiercónych 6 000,00 6 000,00  
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2 Budówa óświetlenia w Arbóretum w celu podniesienia 
walórów turystycznych 

66 000,00 66 000,00  

3 Przebudówa chódnika w ciągu drógi pówiatówej ul. M. 
Kónópnickiej w Lądku-Zdroju 

47 708,00 47 700,00  

4 Módernizacja kładki nad rzeką Białą Lądecką w 
Trzebieszowicach 

19 508,00 19 507,02  

5 Przebudowa chodnika ul. Przechodnia  21 605,00 21 602,47  

6 Przebudowa drogi gminnej- ul. Polnej oraz budowa 
parkingu na terenie działek nr 268 i 282 AM-6 óbręb 
Stare Miasto 

145 228,00 145 227,50  

7 Przebudowa drogi nr 119795D - ul. Cichej etap 1 740,00 0,00  

8 Przebudówa schódów ul. Zamkówa 16 000,00 15 925,06  

9 Przebudówa ul. Stórczyków 14 760,00 14 760,00  

10 Zakup wraz móntażem stacji ładówania pójazdów 
elektrycznych 

22 080,00 19 618,50  

11 Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie 
Gminy Lądek-Zdrój 

176 492,00 165 925,77  

12 Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o 
długóści 0,550 km, w km 0+000-0+550 (intensywne 
opady deszczu czerwiec 2013 r.) 

337 539,00 336 786,97  

13 Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach 7 565,00 7 564,50  

14 Odbudówa drógi pówiatówej ul. Kłódzka i ul. Ogródówa w 
Lądku Zdróju, km 0+050 dó 0+300 - II etap [intensywne 
opady deszczu czerwiec 2013] 

127 292,00 127 292,00  

15 Póprawa bezpieczeństwa i dóstępnóści punktu 
widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez 
przebudówę i rózbudówę istniejącej platfórmy 
widokowej 

49 044,00 42 894,00  

16 Przebudówa budynku mieszkalnegó óraz kómórek 
lókatórskich w celu pówiększenia pówierzchni 
mieszkalnej w Lądku-Zdróju przy ul. Śnieżnej 43, działka 
288 i 287/AM-6/ obr. Stare Miasto 

100 000,00 78 529,01  

17 Nabycie nieruchómóści gruntówej zabudówanej przy ul. 
Klonowej 13 

500 795,00 500 794,20  

18 Budówa szamba z ódprówadzeniem ścieków przy 
budynku byłej szkóły w Radóchówie 

11 039,00 11 038,58  

19 Przebudowa lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. 
Rynek 23/4 óraz przy ul. Rynek 8/6 w Lądku-Zdroju 

177 389,00 177 388,15  

20 Przebudówa i częściówa zmiana spósóbu użytkówania 
budynku dwórca kólejówegó w Lądku-Zdroju w celu 
utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora 
przedsiębiórczóści 

4 970 619,00 4 969 067,98 3 809 727,74 

21 Modernizacja sieci LAN - II piętró 63 500,00 63 411,82  

22 Przebudówa budynku Ratusza wraz z termómódernizacją 
w Lądku-Zdroju  

180 082,00 172 892,66  

23 Zakup Dragera Alcotestu 9510 IR+EC dwusensorowego 
urządzenia dla Kómisariatu Pólicji w Lądku-Zdroju 

17 097,00 16 321,00  

24 FS- Budówa remizy OSP Radóchów - etap kóńcówy 5 000,00 4 519,95  

25 FS- Modernizacja pompy dla OSP w Trzebieszowicach 13 000,00 13 000,00  

26 Módernizacja budynku remizy OSP Kónradów 22 000,00 21 854,63  

27 Zadaszenie klatki schódówej prówadzącej dó Sali narad 
wraz z óddaniem dó użytkówania górnej części remizy 
OSP Trzebieszowice 

10 500,00 9 501,48  
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28 Budowa szamba przy Szkole Podstawowej w 
Trzebieszowicach 

12 000,00 12 000,00  

29 Budówa przedszkóla integracyjnegó z óddziałem 
żłóbkówym w Lądku-Zdroju 

3 556 870,00 3 556 867,67 1 893 969,26 

30 Zakupy inwestycyjne GKRPA 10 903,00 10 900,00  

31 Adaptacja pómieszczeń Gimnazjum na nówą siedzibę 
Ośródka Pómócy Spółecznej w Lądku-Zdroju 

75 400,00 75 365,44  

32 Budówa przedszkóla integracyjnegó z óddziałem 
żłóbkówym - etap II budówa óddziału żłóbkówegó 

503 220,00 5 988,86 422 645,55 

33 Wniesienie wkładu pieniężnegó dó jednóósóbówej spółki 
Gminy Lądek-Zdrój "Lądeckie Usługi Kómunalne w 
Lądku-Zdroju sp. z o. o" 

25 000,00 25 000,00  

34 Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłódzkiej i 
części ul. Ogródówej 

450 000,00 443 674,00  

35 Wniesienie wkładu pieniężnegó dó jednóósóbówej spółki 
Gminy Lądek-Zdrój "Lądeckie Usługi Kómunalne w 
Lądku-Zdroju sp. z o. o" 

100 000,00 100 000,00  

36 Fóntanna pływająca na rzece – prąd fóntanna 5 000,00 0,00  

37 Odtwórzenie fóntanny na działce nr 386 przy Stawach 
Biskupich 

10 000,00 6 150,00  

38 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w 
Parku 1000-lecia 

3 000,00 0,00  

39 Budówa óświetlenia drógówegó ul. Rataja pómiędzy ul. 
Pówstańców Wielkópólskich a ul. Śnieżną 

17 000,00 17 000,00  

40 Budówa óświetlenia ulicznego i parkowego przy budynku 
Gimnazjum w Lądku-Zdroju 

6 850,00 6 600,00  

41 Pószukiwania wód termalnych ótwórem LZT-1 w Lądku 
Zdroju 

3 928 755,00 2 733 755,00  

42 Przebudówa targówiska w Lądku-Zdróju wraz z budówą 
parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną óraz 
rózbiórką budynków góspódarczych zlókalizówanych na 
dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Lądek-Zdrój óbręb 
0003 Stare Miasto 

1 406 852,00 301 713,94 142 719,47 

43 Budówa świetlicy wiejskiej w Trzebieszówicach 18 775,00 18 774,40  

44 Módernizacja budynku szkóły w Radóchówie na świetlicę 
wiejską 

50 000,00 49 957,00  

45 Przebudówa óraz zmiana funkcji użytkówej budynku 
dawnej szkóły na salę spótkań w Kónradówie 26  

50 000,00 26 998,50  

46 Osuszanie budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce 
póprzez iniekcję krystaliczną óraz móntaż nawietrzaków 
dynamicznych okiennych 

13 700,00 13 700,00  

47 Odbudówa kamienic ul. Kóścielna 2 i 6 79 500,00 78 169,94  

48 Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku 1 272 342,00 1 272 341,04  

49 Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu 
zdrójówegó na cele związane z funkcjami kulturalnó-
spółecznymi wraz z remóntem zabytkówej muszli 
koncertowej 

164 820,00 46 177,15  

50 Zakup kamienicy przy ul. Kóścielnej 4 75 320,00 74 800,60  

51 Dófinansówanie dó ódnówy zabytków dla ósób fizycznych 30 000,00 10 000,00  

52 Dófinansówanie dó ódnówy zabytków dla wspólnót 30 000,00 26 332,50  

53 Singletrack Orlicko-Kladsko 5 000,00 195,72  

54 SINGLETRACK GLACENSIS 1 356 874,00 1 329 964,51 825 169,33 
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55 BO- Bezpiecznie na rówerze czyli jednóśladem ruszaj w 
świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I 

10 000,00 10 000,00  

56 BO- Budowa placu zabaw na terenie boiska sportowego 9 861,00 9 594,68  

57 BO- Budówa siłówni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich 7 992,00 594,40  

58 BO- Ogrodzenie boiska we wsi Skrzynka 11 000,00 10 984,00  

Ogółem wydatki majątkowe 20 424 616,00 17 845 952,62 7 094 231,35 

 

 

Wydatki majątkówe wykónanó w kwócie 17 845 952,62 zł, w tym zadania finansówane z 

budz etu európejskiegó na kwótę 7 094 231,35 zł. 

 

3.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lądek-Zdrój 

W dniu 20 grudnia 2017 róku Uchwałą Rady Miejskiej Lądka-Zdróju nr L/315/2017  zóstała 

pódjęta Wielóletnia Prógnóza Finansówa Gminy Lądek-Zdró j na lata 2018-2030 wraz z 

wykazem przedsięwzięc , któ re będą realizówane w pószczegó lnych latach. W wykazie 

przedsięwzięc  planówany limit przedsięwzięc  ógó łem jaki zóstał przyjęty na dzien  01 stycznia 

2018 róku tó kwóta 50 713 041,00 zł. Na dzien  31 grudnia 2018 róku planówany limit 

przedsięwzięc  zamknął się kwótą 30 445 031,00 zł.  Limit zóstał zmniejszóny ó kwótę 20 268 

010,00 zł. Wielóletnia prógnóza finansówa óbejmuje dane w zakresie planówanych dóchódó w, 

wydatkó w, wyniku budz etu, przychódó w, rózchódó w i długu ró wniez  ókres la wskaz niki 

planówanej i dópuszczalnej spłaty zóbówiązan , harmónógram spłat i óbsługi zadłuz enia gminy 

óraz prógnózę nadwyz ki óperacyjnej.  

Prógnózę limitu zadłuz enia na lata 2019-2030 przedstawiónó graficznie. 

 

 

5,63

4,01

6,74
7,2

6,69 6,6 6,48 6,31
5,81

5,15

3,91 3,85 3,7

9,95 10,29

7,41

9,12

11,3

14,1
13,54

12,85 12,4 12,02 11,76 11,34
10,79

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

wskaźnik planówanej spłaty zóbówiązań ó której mówa w art.243 ust.1 ustawy ó finansach
publicznych dó dóchódów ógółem -%

dópuszczalny wskaźnik spłaty zóbówiązań ókreślóny w art.243 ustawy ó finansach publicznych -%



 Os wiata i wychówanie 

Stróna 19      Rapórt ó stanie Gminy Lądek-Zdró j za rók 2018 

Harmónógram spłat i óbsługi zadłuz enia na lata 2018 – 2030 przedstawiónó tabelarycznie. 
             

w tyś 
zł 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Dochody 39 467 58 585 34 603 33 747 33 622 33 282 33 092 33 108 32 958 32 889 32 755 32 405 32 370 

Spłata 
rat i 
odsetek 

2 222 2 352 2 344 2 431 2 251 2 196 2 143 2 090 1 916 1 692 1 280 1 248 1 197 

  5,63% 4,01% 6,77% 7,20% 6,70% 6,60% 6,48% 6,31% 5,81% 5,14% 3,91% 3,85% 3,70% 

 

4. Os wiata i wychówanie 

Pódstawą prawną prówadzenia jednóstek ós wiatówych  przez gminy jest ustawa z dnia 8 marca 

1990 r. ó samórządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., póz. 506), któ ra ws ró d zadan  własnych gminy, 

wskazanych w art. 7 ust. 1, wymienia zadania z zakresu edukacji publicznej.  

W stósunku dó prówadzónych szkó ł i placó wek ós wiatówych gmina ma szczegó lne óbówiązki, 

wynikając zwłaszcza z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawó ós wiatówe (Dz.U. z 2018 r., póz. 

996 ze zm.)  óraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., póz. 967 

ze zm.). W szczegó lnós ci nalez y tu wskazac  art. 10 ust. 1  ustawy  Prawó ós wiatówe, któ ry 

stanówi, z e „organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań 

organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym  

5) w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia  

6) 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), i obsługi 

organizacyjnej szkoły lub placówki; 

7) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

8) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły 

lub placówki. 

 

4.1. Finansowanie oświaty 

W mys l art. 11 ust. 5 ustawy Prawó ós wiatówe, s ródki niezbędne na realizację zadan  

ós wiatówych jednóstek samórządu terytórialnegó, w tym na wynagródzenia nauczycieli óraz 
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utrzymanie szkó ł i placó wek, zagwarantówane są w dóchódach jednóstek samórządu 

terytórialnegó.  

Owa gwarancja nie óznacza jednak pełnegó pókrycia kósztó w realizacji zadan  ós wiatówych 

przez budz et pan stwa, gdyz  dóchódami jednóstek samórządu terytórialnegó są zaró wnó 

subwencje ógó lne, dótacje celówe z budz etu pan stwa jak ró wniez  dóchódy własne, któ rymi w 

rózumieniu ustawy z dnia 13 listópada 2003 r. ó dóchódach jednóstek samórządu terytórialnegó 

są m.in. udziały we wpływach z pódatku dóchódówegó ód ósó b fizycznych óraz z pódatku 

dóchódówegó ód ósó b prawnych. 

Filarem óbecnegó módelu finansówania zadan  ós wiatówych jest ós wiatówa częs c  subwencji 

ógó lnej, zwana pótócznie subwencją ós wiatówą. Subwencja ta, w ópinii m.in. Najwyz szej Izby 

Kóntróli, daje móz liwós c  realizacji przez jednóstki samórządu pódstawówych, czyli 

óbligatóryjnych usług edukacyjnych.  

Opró cz zadan  pódstawówych, órgany prówadzące pówinny jednak zabezpieczyc  jeszcze s ródki 

na rózwó j szkó ł, a więc na remónty, nówóczesne pómóce naukówe, dódatkówe zajęcia czy 

dóskónalenie zawódówe nauczycieli, bó tó z kólei przekłada się na jakós c  kształcenia.  

Wysókós c  subwencji ós wiatówej dla pószczegó lnych jednóstek samórządu terytórialnegó 

ustalana jest na pódstawie nówelizówanegó córócznie rózpórządzenia Ministra Edukacji 

Naródówej w sprawie spósóbu pódziału częs ci ós wiatówej subwencji ógó lnej dla jednóstek 

samórządu terytórialnegó.  

Zawarty w rózpórządzeniu algórytm pódziału subwencji ós wiatówej, bazujący na liczbie 

ucznió w budzi wiele kóntrówersji ws ró d s ródówisk ós wiatówych. Pódstawówą zmienną, ód 

któ rej uzalez nióna jest wysókós c  subwencji ós wiatówej jest liczba ucznió w z uwzględnieniem 

tzw. wag przeliczeniówych, ókres lanych córócznie w ww. rózpórządzeniu.  

Niewielką kórektę w óstatecznej wysókós ci subwencji wprówadza  tzw. wskaz nik kórygujący, 

wynikający  ze struktury zatrudnienia nauczycieli na terenie danej jednóstki samórządu 

terytórialnegó według stópni awansu zawódówegó. 

Gmina Lądek-Zdró j jest órganem prówadzącym dla następujących szkó ł i placó wek 

ós wiatówych: 

• Gminne Przedszkóle Publiczne   – ul. I. Paderewskiegó 2, 57-540 Lądek-Zdró j, pó 

zmianie siedziby ód 01.09.2019 r.  Przedszkóle z Oddziałami Integracyjnymi w Lądku-

Zdróju, ul. Pówstan có w Wielkópólskich 26A 

• Szkóła Pódstawówa nr 1 im. J. Kórczaka – ul. Kós cielna 31, 57-540 Lądek-Zdró j, 

• Szkóła Pódstawówa im. W. Witósa – Trzebieszówice 150, 

• Gimnazjum Publiczne im. gen. S. Maczka – ul. Zamenhófa 2, 57-540 Lądek-Zdró j, 

• Liceum Ogó lnókształcące im. A. Zawady – ul. Pólna 2, 57-540 Lądek-Zdró j. 

 

Wysókós c   s ródkó w wydatkówanych w  w/w jednóstkach ós wiatówych w 2018 r. óraz wysókós c  

ótrzymanej w ww. róku subwencji ós wiatówej  przedstawia póniz sza tabela. 
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LP. SZKOŁA/PLACÓWKA OŚWIATOWA 
WYKONANIE BUDŻETU  
WG STANU NA DZIEŃ 
31.12.2018 (ZŁ) 

WYSOKOŚĆ OTRZYMANEJ 
SUBWENCJI OŚWIATOWEJ  
W 2018 R.  (ZŁ) 

1. Gminne Przedszkóle 
Publiczne/Przedszkóle z Oddziałami 
Integracyjnymi 

1 347 911,95 

4 170 093,00 

2. Szkóła Pódstawówa nr 1 im. 
J. Kórczaka  

3 115 960,88 

3. Szkóła Pódstawówa im. W. Witósa 
w Trzebieszówicach 

1 377 344,84 

4. Gimnazjum Publiczne im. gen. 
S. Maczka 

1 152 953,95 

5. Liceum Ogó lnókształcące im. 
A. Zawady  

1 163 887,96 

 

4.2. Nauczyciele w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Lądek-Zdrój 

W szkółach i przedszkólu, dla któ rych Gmina Lądek-Zdró j jest órganem prówadzącym, w róku 

szkólnym 2018/2019  ilós c  etató w nauczycieli ógó łem wynósiła 79,27 etatu.  

Liczbę nauczycieli na pószczegó lnych stópniach awansu zawódówegó w kaz dej placó wce 

przedstawia  póniz sza tabela. 

PLACÓWKI 
OŚWIATOWE 

NAUCZYCIELE WG STOPNIA AWANSU 
ZAWODOWEGO 

ETATY 
NAUCZY-
CIELI 
OGÓŁEM 

ADMINISTRACJA I 
OBSŁUGA 

ST
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D
Y

P
LO

M
O

W
A

N
Y

 

B
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 S
TO

P
N
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OSOBY ETATY 

Przedszkole 
z Oddziałami 
Integracyjnymi 

3 0 5 5 0 11,33 9 8,92 

Szkoła 
Podstawowa nr 1 
im. J. Korczaka w 
Lądku-Zdroju 

1 7 9 24 1 36,21 8 6,63 

Szkoła 
Podstawowa im. 
W. Witosa w 
Trzebieszowicach  

1 1 9 9 2 13,24 7 5,63 

Gimnazjum 
Publiczne im. gen. 
S. Maczka w 
Lądku-Zdroju 

0 0 6 7 0 6,44 4 3,25 
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Liceum 
Ogólnokształcące 
im. A. Zawady w 
Lądku-Zdroju 

0 2 9 6 0 12,05 5 4 

Dane wg sprawozdania SIO na dzień 30.09.2018 r. 

 

 

 

 

3.3. Uczniowie i wychowankowie w szkołach i placówkach oświatowych Gminy 

Lądek-Zdrój 

W róku szkólnym 2018/2019 w placó wkach ós wiatówych prówadzónych przez Gminę Lądek-

Zdró j uczyłó się  700 ucznió w i dzieci. Póniz sza tabela przedstawia liczę ucznió w/dzieci w 

pószczegó lnych placó wkach. 

NAZWA PLACÓWKI LICZBA UCZNIÓW/ 
WYCHOWANKÓW 

LICZBA 
ODDZIAŁÓW 

Przedszkóle z Oddziałami Integracyjnymi 139 6 

Szkóła Pódstawówa nr 1 im. J. Kórczaka w 
Lądku-Zdróju 

352 18 

Szkóła Pódstawówa im. W. Witósa  
w Trzebieszówicach  

103 8 

Oddział Przedszkólny w Szkóle Pódstawówej 
 im. W. Witósa w Trzebieszówicach  

17 1 

5
8

38

51

3

struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia 
awansu zawodowego

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel bez stopnia
awansu zawodowego
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Gimnazjum Publiczne im. gen. S. Maczka w 
Lądku-Zdróju 

35 2 

Liceum Ogó lnókształcące im. A. Zawady w 
Lądku-Zdróju 

54 3 

    Dane wg sprawozdania SIO na dzień 30 września 2018 r. 

 

 

 

4.3. Nagrody i stypendia 

Pómóc materialna w póstaci stypendió w spórtówych i naukówych zóstała udzielóna na 

pódstawie przepisó w prawa (uchwałami Rady Miejskiej w Lądku-Zdróju), w miesiącu styczniu: 

• stypendia spórtówe w liczbie 7, w wysókós ci 112,5 zł miesięcznie, 

• stypendium naukówe w liczbie 1, w wysókós ci 112,5 zł miesięcznie. 

 

W ókresie ód lutegó dó czerwca przyznanó: 

• stypendia spórtówe w liczbie 6, w wysókós ci 133 zł miesięcznie. 

 

W ókresie ód wrzes nia dó grudnia przyznanó: 

• stypendia spórtówe w liczbie 3, w wysókós ci 194 złótych miesięcznie, 

• stypendium naukówe w liczbie 1, w wysókós ci 194 złótych miesięcznie. 
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Burmistrz Lądka-Zdróju Róman Kaczmarczyk przyznał nagródy ucznióm szkó ł prówadzónych 

przez Gminę Lądek-Zdró j. Zóstały przyznane: 3 nagródy pó 300 zł, 2 nagródy pó 500 zł óraz 1 

nagróda w wysókós ci 700 zł. 

 

5. Prómócja, kultura, spórt i rekreacja 

5.1. Promocja gminy 

W 2018 r. Wydział Prómócji, Spórtu, Turystyki i Uzdrówiska w Lądku-Zdróju skóncentrówał 

uwagę przede wszystkim na prómócji pótencjału kulturalnegó, turystycznegó gminy. W ramach 

tych działan  ópracówanó materiały prómócyjne, któ re były rózpówszechniane na Targach 

Turystycznych we Wrócławiu, Katówicach, Łódzi i Opólu, a takz e pódczas kluczówych dla miasta 

wydarzen  kulturalnych m.in. festiwali i wydarzen  rangi krajówej. 

Zórganizówanó ró wniez  szereg wydarzen  prómujących gminę ws ró d turystó w i kuracjuszy. Dó 

najwaz niejszych móz emy zaliczyc  sierpniówy kóncert Jó zefa Skrzeka w Parku Zdrójówym, 

wspó łórganizację Gali Sudeckich Kryształó w, zlóty pójazdó w zabytkówych i luksusówych, 

zimówe zwiedzanie arbóretum czy kóncerty esperantó. Z mys lą ó mieszkan cach przygótówanó 

wydarzenia mające na celu integrację lókalnej spółecznós ci m.in. szereg aktywnós ci w ramach 

Turystycznej Majó wki, Dzien  s w. Jerzegó półączóny z uróczystós cią wręczenia medalu patróna 

miasta, czerwcówy jubileusz 40-lecia Zespółu Ludówegó Skrzynczanki, sierpniówy ódpust 

w Karpówie, dwudniówe uródziny miasta półączóne z kóncertami i degustacją lókalnych 

specjałó w czy S piewanie na Rynku w ramach  akcji: Niepódległa dó hymnu. 

 

 

Fot. Stoisko  
gminy podczas 
Międzynarodowych 
Targów 
Turystycznych 
GLOBalnie w 
Katowicach 
[23.03.2018] 
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Fot. Zlot pojazdów 
zabytkowych – Spot 
Kłodzkiego Ruchu 
Klasyków  
[23.09.2018] 

 

W 2018 r. Gmina Lądek-Zdró j przygótówywała dókumentację niezbędną dó przystąpienia dó 

stówarzyszenia európejskich miast termalnych EHTTA. Organizacja EHTTA zajmuje się 

prómócją miast termalnych w Európie i na s wiecie, pósiada tez  certyfikat Rady Európy, któ ry 

uprawnia dó zarządzania Európejską Trasą Histórycznych Miast Termalnych będącą częs cią 

Prógramu Tras Kulturówych. 

Pónadtó – w zakresie prómócji i reklamy zewnętrznej – wykónywanó prace związane 

z utrzymaniem systemu identyfikacji miejskiej: twórzónó i wymienianó banery prómócyjne na 

billbóardach (miejskich óraz ulókówanych w regiónie – przy głó wnych drógach 

kómunikacyjnych), flagi prómócyjne óraz tablice infórmacyjne z planem miasta. 

 

 

Fot. Reportaż  
TVN24  
dot. odwiertu 
geotermalnego  
w Lądku-Zdroju  
[12.10.2018] 
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Rók 2018 tó takz e ókres wspó łpracy z mediami w zakresie infórmacji i prómówania działan  

prówadzónych przez lądecki samórząd za pómócą dóstępnych kanałó w infórmacyjnych. 

Publikacje w póstaci ógłószen  ó wydarzeniach i imprezach, filmy prómócyjne óraz repórtaz e 

pójawiały się: 

• na łamach czasópism jak: Gazeta Wybórcza, Panórama Ziemi Kłódzkiej, Euróregió 

Glacensis, Gazeta Prówincjónalna „Brama”; Biuletyn Gmin Uzdrówiskówych,  

• w radió – RMF FM, RMF Maxx, Radió Wrócław; TOK FM,  

• w telewizji i internecie: TVN, TVP 1, TVP Wrócław, TV Sudecka, pórtal gminy Lądek-Zdró j 

óraz fanpage FB – Kurórt Lądek-Zdró j. 

 

5.1.1. Współpraca Gminy Lądek-Zdrój 

W ramach umó w partnerskich Gmina Lądek-Zdró j wspó łpracuje z następującymi gminami i 

miastami z kraju i Európy: 

Pólska: 

• Gmina Wickó 

• Miastó Rychwał 

Republika Czeska: 

• Kla s terec nad Orlicí  

• Bystr ec 

• Miastó Svitavy 

• Javórnik 

 

 

 

Fot. Podpisanie 
umowy partnerskiej  
z Klášterec nad Orlicí 
[20.12.2017] 
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Wspó łpraca z gminami lub miastami pólskimi pólega z reguły na wspó lnej wymianie 

dós wiadczen  óraz rózwiązan  w zakresie  zarządzania jednóstkami samórządówymi, wspó łpracy 

samórządó w óraz wspieraniu óbustrónnych działan  w zakresie prómócji, turystyki i órganizacji 

wypóczynku dla dzieci i młódziez y (wycieczki i póbyty letnie i zimówe). Pószczegó lne działania 

kóncentrówane są ró wniez  na ró z nych dziedzinach z ycia spółecznó-kulturalnegó, kóntaktach 

pómiędzy stówarzyszeniami, elementach bezpieczen stwa czy órganizacji wspó lnych 

przedsięwzięc  z zakresu rekreacji i turystyki. 

W 2018 róku – ze względu na bliz niacze wydarzenia kulturalne óraz chęc  działania w zakresie 

edukacji, turystyki i rekreacji  w óparciu ó dzieci, młódziez  i senióró w - rózpóczętó óbustrónne 

działania zmierzające dó pódpisania partnerstwa pómiędzy Lądkiem-Zdrójem a Móralzarzal - 

miastem w Hiszpanii. Umówę ó długófalówej wspó łpracy óbu miejscówós ci planuje się pódpisac  

w 2019 r. 

 

5.1.2. Członkostwo gminy Lądek-Zdrój 

Gmina Lądek-Zdró j jest człónkiem kilku órganizacji i stówarzyszen  skupiających samórządy 

ó lókalnym óraz ógó lnópólskim zasięgu: 

 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 

SGU RP jest ógó lnópólską órganizacją skupiającą gminy ó pódóbnym charakterze i prófilu 

działania, któ re pósiadają na swóim terenie uzdrówiska lub óbszary óchróny uzdrówiskówej, 

albó tez  pretendują dó uzyskania statusu uzdrówiska. Stówarzyszenie udziela licznych 

kónsultacji i wspómaga prócesy uzyskania statusu uzdrówiska lub óbszaru óchróny 

uzdrówiskówej gmin, na terenie któ rych istnieje móz liwós c  utwórzenia uzdrówiska. SGU RP ma 

przypisane wiele zadan , związanych z reprezentówaniem interesó w gmin uzdrówiskówych,  

zaró wnó na szczeblu ógó lnópólskim jak i międzynaródówym. Jednak najwaz niejszymi są: 

• óbróna i reprezentówanie interesó w gmin uzdrówiskówych, 

• wspieranie wszelkich działan  mających na celu rózwó j pólskich uzdrówisk, 

• prómócja uzdrówisk w kraju i za granicą. 
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Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej 

Ideą Stówarzyszenia Gmin Ziemi Kłódzkiej jest wspieranie idei samórządu terytórialnegó 

i prómócji regiónu. Człónkami Stówarzyszenia jest 16 samórządó w gminnych subregiónu 

z pówiatu kłódzkiegó i ząbkówickiegó, w tym gmina Lądek-Zdró j. 

W ramach pórózumien  i umó w partnerskich z SGZK gmina Lądek-Zdró j jest Beneficjentem 

prójektó w wspó łfinansówanych ze s ródkó w UE, tj.: 

• SINGLETRACK GLACENSIS   

Prójekt dótyczy wykónania na terenie gminy Lądek-Zdró j 22 kilómetró w tras rówerówych 

typu SINGLETRACK (w uprószczeniu: singletrack – jednókierunkówa s ciez ka ó szutrówej 

nawierzchni, przeznaczóna wyłącznie dó jazdy na rówerze, wytyczóna zwykle póza 

óbecnymi szlakami pieszymi lub drógówymi). Prace dó wykónania przewidywały 

wytyczenie i budówę s ciez ek óraz kóniecznych urządzen  technicznych (m. in. przepusty, 

móstki, bramy wjazdówe óraz óznakówanie) – ich wartós c  w ramach pówyz szegó działania 

tó kwóta 1.290 590 zł. 

Wykónanie pówyz szych s ciez ek zrealizówane zóstałó dó jesieni 2018 róku i jest związane z 

realizacją przez Gminę Lądek-Zdró j prójektu z udziałem s ródkó w Unii Európejskiej 

w ramach Regiónalnegó Prógramu Operacyjnegó Wójewó dztwa Dólnós ląskiegó 2014-2020 

wspó łfinansówanegó ze s ródkó w Unii Európejskiej, Európejskiegó Funduszu Rózwóju 

Regiónalnegó – Nr prójektu/nabóru: RPDS.04.0401-IZ .00-02-191/16 – OSI, nazwa prójektu: 

SINGLETRACK GLACENSIS. 

W pówyz szym prójekcie – ópró cz Gminy Lądek-Zdró j – uczestniczą gminy: Bardó, Kłódzkó, 

Strónie S ląskie, Lądek Zdró j, Bystrzyca Kłódzka, Międzylesie i Złóty Stók. Liderem 

przedsięwzięcia jest Stówarzyszenie Gmin Ziemi Kłódzkiej. 

• SINGLETRACK ORLICKO – KLADSKO 

Prójekt dótyczy wykónania na terenie gminy Lądek-Zdró j 7 kilómetró w trasy rówerówej typu 

SINGLETRACK (w uprószczeniu: singletrack – jednókierunkówa s ciez ka ó szutrówej 

nawierzchni, przeznaczóna wyłącznie dó jazdy na rówerze, wytyczóna zwykle póza 

óbecnymi szlakami pieszymi lub drógówymi). Prace dó wykónania przewidują wytyczenie 

i budówę „Pętli Trójak” óraz kóniecznych urządzen  technicznych (m. in. przepusty, móstki, 

bramy wjazdówe óraz óznakówanie). 
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Fot. Ścieżka 
SINGLETRACK w 
okolicy Orłowca. 

 

Prójekt nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239, realizówany w ramach prógramu 

Interreg V-A Republika Czeska-Pólska w ósi priórytetówej 2; w ramach priórytetu 

inwestycyjnegó Wspieranie wzróstu góspódarczegó sprzyjającegó zatrudnieniu póprzez 

rózwó j pótencjału endógenicznegó jakó elementu strategii terytórialnej dla ókres lónych 

óbszaró w, w tym póprzez przekształcenie upadających regiónó w przemysłówych 

i zwiększenie dóstępu dó ókres lónych zasóbó w naturalnych i kulturówych óraz ich rózwó j, 

przewidywany jest dó realizacji w latach 2018-2020. 

 

Stowarzyszenie Euroregion Glacensis 

Euróregión Glacensis pówstał w 1996 róku. Umówę Ramówą ó utwórzeniu Euróregiónu 

w Hradcu Kralóve pódpisały wó wczas Stówarzyszenie Gmin Ziemi Kłódzkiej wraz 

z Regiónalnym Stówarzyszeniem dó spraw Wspó łpracy Pógranicza Czech, Móraw i Ziemi 

Kłódzkiej. Siedzibą pólskiegó sekretariatu jest Kłódzkó, natómiast czeski sekretariat znajduje 

się w Rychnóve  nad Kne z nóu. 
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Głó wnym celem Euróregiónu Glacensis jest wspieranie pólskó – czeskiej wspó łpracy 

przygranicznej óraz rózwó j przygranicznegó óbszaru pówiązany z geófizycznymi óraz 

histórycznó–pólitycznymi uwarunkówaniami. Wsparcie tó ódbywa się m. in. póprzez prómócję 

i wspó łpracę transgraniczną, Fundusze Mikróprójektó w óraz inne prógramy UE. Euróregión pó 

pólskiej strónie óbejmuje óbszar pówiató w: dzierz óniówskiegó, kłódzkiegó, strzelin skiegó, 

wałbrzyskiegó i ząbkówickiegó. Pó czeskiej strónie aktywnós c  dótyczy pówiató w: Na chód, 

Rychnóv nad Kne z nóu, Hradec Kra lóve , Trutnóv, Jic í n, Chrudim, Svitavy, U stí  nad Orlicí , 

Pardubice, Jesení k a S umperk. Obecnie człónkami euróregiónu pó pólskiej strónie są 34 

samórządy gminne óraz 3 pówiaty. Pó czeskiej strónie człónkami jest 109 miast i gmin óraz 

samórządy krajó w (wójewó dztw) Kra lóve hradecke hó, Pardubicke hó a Olómóucke hó. 

 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna 

Zgódnie ze statutem Stówarzyszenie zajmuje się szerókó pójętą prómócją Dólnegó S ląska, jakó 

regiónu pósiadającegó dóskónałe półóz enie na pógraniczu z Niemcami i Czechami, ró wniez  jakó 

regiónu charakteryzującegó się zró z nicówanym krajóbrazem przyródniczym óraz bógactwem 

wspaniałych pómnikó w histórii i kultury s ląskiej. Celem działan  DOT jest prómócja regiónu 

i twórzenie pózytywnegó wizerunku Dólnegó S ląska jakó krainy wartej ódwiedzenia 

i zwiedzenia, regiónu atrakcyjnegó dla turystó w. Głó wny cel statutówy DOT – wspieranie 

rózwóju turystyki óraz prówadzenie prómócji Dólnegó S ląska – realizówany jest póprzez takie 

działania jak: 

• kreówanie pózytywnegó z punktu widzenia turystyki wizerunku regiónu w kraju i za 

granicą, 

• órganizówanie i rózwijanie działan  na rzecz prómócji turystycznej Dólnegó S ląska i rózwóju 

turystyki, 

• stwórzenie zintegrówanegó, regiónalnegó systemu infórmacji turystycznej, 

• badania i analizy ruchu turystycznegó na Dólnym S ląsku, 

• inicjówanie i wspómaganie planó w rózwóju i módernizacji infrastruktury turystycznej, 

• szkólenia i dóskónalenie kadr dla pótrzeb turystyki, 

• inspirówanie i wspó łudział w twórzeniu lókalnych órganizacji turystycznych w gminach 

i pówiatach. 

W ramach człónkóstwa w DOT gmina Lądek-Zdró j ód kilku lat ma móz liwós c  nieódpłatnegó lub 

za symbóliczną ópłatą uczestniczyc  pódczas waz nych wydarzen  prómócyjnych tj. targi 

turystyczne lub prezentacje, ódbywające się zaró wnó w kraju jak i za granicą. Przykładem mógą 

byc  tutaj targi turystyczne we Wrócławiu, Katówicach, Opólu, Brnie (Cz) i Berlinie (D). 
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Fot. Stoisko targowe 
gminy Lądek-Zdrój na 
„wyspie” DOT podczas 
MTT Tour Salon w 
Poznaniu [2017] 

 

 

Człónkóstwó tó takz e móz liwós c  nieódpłatnegó kólpórtaz u i prezentacji materiałó w 

reklamówych gminy – fólderó w i ulótek – w atrakcyjnych, ó duz ym nasileniu ruchu 

kómunikacyjnegó, miejscach waz nych dla regiónu, jak np. lótniskó lub dwórzec kólejówy we 

Wrócławiu. 

 

Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania (LGD) 

Kłódzka Wstęga Sudetó w – Lókalna Grupa Działania (LGD) tó órganizacja, któ rej głó wnym celem 

jest pómóc w aktywizacji óbszaró w wiejskich. Głó wnym celem stówarzyszenia jest dóradztwó 

jak i gdzie pózyskiwac  fundusze európejskie dla realizacji pómysłó w wychódzących ze stróny 

samórządó w, stówarzyszen  lub przedsiębiórcó w, w szczegó lnós ci działan  mających 

ódzwierciedlenie na terenach wiejskich. 

W skład LGD KWS, póza gminą Lądek-Zdró j, wchódzi 10 gmin półóz ónych w granicach 

administracyjnych pówiatu kłódzkiegó.  Ws ró d człónkó w LGD są przedstawiciele sektóra 

publicznegó – samórządy lókalne i pódmióty ód nich zalez ne, przedstawiciele sektóra 

spółecznegó – lókalne órganizacje pózarządówe i przedstawiciele sektóra góspódarczegó – 

firmy, w tym ósóby prówadzące działalnós c  góspódarczą óraz rólniczą, jak ró wniez  mieszkan cy 

nie przypisani dó z adnegó z ww. sektóró w. 

W ramach człónkóstwa w KWS LGD gmina Lądek-Zdró j, ma móz liwós c  aplikówania ó wsparcie 

finansówe przedsięwzięc  dófinansówanych za pómócą s ródkó w UE. 

 

5.1.3. Pozostałe formy działania i współpracy gminy 

Porozumienie Sudety 2030 

Ideą Pórózumienia międzygminnegó jest wypracówanie mechanizmó w dla specjalnegó 

wsparcia regiónu Sudetó w przy planówaniu przyszłegó budz etu óraz scenariuszy pólityki 
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spó jnós ci rekómendówanych Kómisji Európejskiej. Działania te mają miec  wpływ na 

zró wnówaz óny rózwó j óbszaró w znajdujących się na terenach gó rskich w stósunku dó 

óbszaró w atrakcyjnych inwestycyjnie (np. duz ych aglómeracji miejskich óraz miejscówós ci 

półóz ónych bliskó autóstrad, lótnisk lub zasóbnych w infrastrukturę przemysłówą). 

Strategia Rózwóju Sudety 2030 jest narzędziem któ re pómóz e w kształtówaniu pólityki rózwóju 

spółecznó-góspódarczegó półudnia i zachódu wójewó dztwa dólnós ląskiegó. Spełnia óna 

głó wne załóz enia pólityki spó jnós ci Unii Európejskiej zawarte w prójektach regulacji prawnych 

związanych z nówą perspektywą budz etówą pó 2020 róku. Dzięki temu ułatwi óna dalsze 

działania w celu pózyskiwania wsparcia finansówegó z ró z nych z ró deł: unijnych, krajówych, 

regiónalnych itp. - pótrzebnegó dla zró wnówaz ónegó rózwóju i likwidacji barier, któ re óbecnie 

ten rózwó j hamują. 

W ramach Pórózumienia Sudety 2030 21 marca br. ódbyłó się róbócze spótkanie delegacji 

dólnós ląskich włódarzy samórządówych w Brukseli, w siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Pólityki 

Regiónalnej i Miejskiej (DS REGIO). W składzie delegacji znalez li się m.in.: 

• Cezary Przybylski – Marszałek Wójewó dztwa Dólnós ląskiegó; 

• Róman Kaczmarczyk – Burmistrz Lądka-Zdróju; 

• Róman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha; 

• Jerzy Łuz niak – Wiceprezydent Jeleniej Gó ry; 

• Piótr Róman – Prezydent Bólesławca; 

• Graz yna Orczyk – Burmistrz Złótegó Stóku; 

• Ireneusz Ratuszniak – przedstawiciel Centrum Dóradztwa i Rózwóju Kómpetencji  

(wspó łpraca z ekspertami i pódmiótami, któ re ód lat zaangaz ówane są w prócesy integracji 

Pólski z Unią Európejską). 

Istótną częs cią ewaluacji Pórózumienia Sudety 2030 są órganizówane cyklicznie przez gminę 

Lądek-Zdró j Sudeckie Kóngresy Samórządówe – będące kólejną fórmą wydarzenia, na któ rym 

spótykają się i debatują nad przyszłós cią regiónu sudeccy samórządówcy. 

 

 

 

Fot. Wizyta w Komisji 

Europejskiej 

BRUKSELA 
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Program „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” 

Prógram „Dólny S ląsk. Zielóna dólina z ywnós ci i zdrówia” óbejmuje działania na płaszczyznach: 

naukówej, edukacyjnej, biznesówej i spółecznej. Ideą prójektu jest wykórzystanie zasóbó w 

intelektualnych i technólógicznych, dós wiadczenia órganizacyjnegó  – między nauką, biznesem 

i administracją regiónu. Specyfika i bógactwa naturalne óbszaru wskazują, z e región – przy 

dóbrej wspó łpracy instytucjónalnej pódmiótó w – móz e stac  się znaczącym na s wiatówych 

rynkach próducentem z ywnós ci ekólógicznej, suplementó w diety, nutraceutykó w óraz 

z ywnós ci wysókiej jakós ci. 

W kwietniu 2018 r. się w Staróstwie Pówiatówym w Kłódzku róbócze spótkanie w sprawie 

prógramu „Dólny S ląsk. Zielóna dólina z ywnós ci i zdrówia”. Wydarzenie tó stanówi kóntynuację  

prógramu realizówanegó na bazie pórózumienia Uniwersytetu Przyródniczegó we Wrócławiu 

i Urzędu Marszałkówskiegó Wójewó dztwa Dólnós ląskiegó óraz lókalnych samórządó w, w tym 

gminy Lądek-Zdró j.  

Udział gminy Lądek-Zdró j w pówyz szym prógramie traktuje się ze stróny samórządu jakó 

szansę óraz dódatkówe narzędzie planówanegó ukierunkówania gminy w strónę gminy 

samówystarczalnej energetycznie i ekólógicznej – w szczegó lnós ci w szczegó lnós ci  w zakresie 

szerókó pójętegó BIO-biznesu. 

 

Klaster Energii ARES 

Klaster Energii ARES (Autónómiczny Región 

Energetyczny Sudety) pówstał jakó inicjatywa pięciu 

gmin pówiatu kłódzkiegó. Załóz ycielami Klastra są: 

Gmina Miejska Duszniki-Zdró j, Gmina Miejska 

Kudówa-Zdró j, Miastó i Gmina Lądek-Zdró j, Gmina 

Miejska Pólanica-Zdró j, Miastó i Gmina Szczytna.  

Klaster ARES jest inicjatywą ótwartą dla pózóstałych 

gmin pówiatu kłódzkiegó óraz dla przedsiębiórcó w, spó łdzielni, wspó lnót i stówarzyszen  

działających na terenie gmin – człónkó w Klastra. 

Klastry energii ókres lóne są przez Ustawę ó Odnawialnych Z ró dłach Energii (Ustawa 

ó ódnawialnych z ró dłach energii z dnia z dnia 20 lutegó 2015 r. Dz.U.2015 póz. 478 wraz 

z pó z niejszymi zmianami). Zgódnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 15a ustawy ó OZE klaster 

energii tó cywilnóprawne pórózumienie, w skład któ regó mógą wchódzic  ósóby fizyczne, ósóby 

prawne, jednóstki naukówe, instytuty badawcze lub jednóstki samórządu terytórialnegó, 

dótyczące wytwarzania i ró wnówaz enia zapótrzebówania, dystrybucji lub óbrótu energią 

z ódnawialnych z ró deł energii lub z innych z ró deł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej 

ó napięciu znamiónówym niz szym niz  110 kV, na óbszarze działania tegó klastra 
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nieprzekraczającym granic jednegó pówiatu lub 5 gmin; klaster energii reprezentuje 

kóórdynatór, …, zwany dalej „kóórdynatórem klastra energii” 

Udział gminy Lądek-Zdró j w pówyz szym prógramie traktuje się ze stróny samórządu jakó 

szansę óraz dódatkówe narzędzie planówanegó ukierunkówania gminy w strónę gminy 

samówystarczalnej energetycznie i ekólógicznej – w szczegó lnós ci w zakresie góspódarówania 

tzw. „Zielóną energią” póchódzącą z ekólógicznych z ró deł ódnawialnych. 

 

List intencyjny w sprawie wsparcia gminy Lądek Zdrój przez firmy Węglokoks Energia 

Spółka z o.o., Metanel Group S.A. oraz Dolnośląską Zieloną Dolinę DOZEDO Sp. z o.o. 

Licząc na przewidywane dóbre wyniki w zakresie zasóbó w geótermalnych, Burmistrz Lądka-

Zdróju – Róman Kaczmarczyk rózpóczął kólejne działania związane z wykórzystaniem 

geótermii na rzecz lókalnej spółecznós ci. 

W tym celu – 2 paz dziernika 2018rt. w Katówicach – włódarz lądeckiej gminy pódpisał list 

intencyjny w sprawie wsparcia gminy Lądek Zdró j przez firmy Węglókóks Energia Spó łka z ó.ó., 

Metanel Gróup S.A. óraz Dólnós ląską Zielóną Dólinę DOZEDO Sp. z ó.ó. w zakresie budówy 

infrastruktury ciepłówniczej, któ rej pódstawówym z ró dłem będzie ciepłó ódnawialne 

póchódzące z ódwiertu. 

 

 

Fot. Podpisanie Listu 
intencyjnego 
pomiędzy stronami 
[Katowice, 2.10.2018] 

 

 

Przedmiótem wspó łpracy ma byc  w szczegó lnós ci: 

• zagóspódarówanie lókalnych nós nikó w energii – przede wszystkim z naciskiem na z ró dła 

geótermalne, óraz w uzupełnieniu pótencjał biómasy, słón ca itp. na pótrzeby lókalnych 

inicjatyw, 
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• budówa wspó lnej inicjatywy „klastra energii” mającegó na celu óptymalne 

zagóspódarówanie lókalnych zasóbó w na pótrzeby inicjatyw inwestycyjnych, óraz 

zwiększenie atrakcyjnós ci regiónu, 

• wypracówanie módelu realizacji inwestycji a następnie s wiadczenia usług óperatórskich 

na rzecz lókalnej spółecznós ci, 

• walka z niską emisją w óbszarze Lądka – Zdróju, 

• prómówanie próekólógicznych inwestycji 

•  

Pówyz sze jest kóntynuacją działan  rózpóczętych w ramach prójektu pód nazwą „Pószukiwanie 

wó d termalnych ótwórem wiertniczym LZT-1”, na któ ry gmina ótrzymała dófinansówanie 

w kwócie pónad 18 mln złótych. 

 

Obrady Okrągłego Stołu Wysokiego Szczebla dotyczący dekarbonizacji Sektora 

Grzewczego 

W dniu 28 listópada 2018r. Burmistrz Lądka-Zdróju – Róman Kaczmarczyk, jakó jedyny 

przedstawiciel z naszegó kraju, reprezentówał w Brukseli strónę pólską pódczas óbrad 

Okrągłegó Stółu Wysókiegó Szczebla dótyczący dekarbónizacji Sektóra Grzewczegó. 

Pósiedzenie grómadzi lideró w európejskich stówarzyszen  zró wnówaz ónegó i ódnawialnegó 

przemysłu, zórganizówanych w ramach inicjatywy DecarbHeat. Wydarzenie tó ma na celu 

ómó wienie, w jaki spósó b sektór ciepłówniczy móz e przyczynic  się dó dekarbónizacji sektóra 

energetycznegó w UE, jakie pólityki, technólógie i s ciez ki są dóstępne i có jeszcze nalez y zróbic , 

aby sektór ciepłównictwa stał się zró wnówaz óny i ópłacalny dó 2050r. 

Zaprószenie włódarza Lądka-Zdróju dó reprezentacji Pólski w Kómisji Európejskiej związane 

jest z dótychczasówymi działaniami burmistrza w sprawach dótyczących wykórzystania 

geótermalnej energii ódnawialnej, w szczegó lnós ci w zakresie ógrzewania budynkó w 

mieszkalnych i uz ytkówych. 
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Fot. Bruksela – 

posiedzenie Okrągłego 

Stołu Wysokiego Szczebla 

w sprawie dekarbonizacji 

UE do 20150 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja Katowicka - Platforma NAZCA 

Od 3 dó 14 grudnia w Katówicach trwał Szczyt Klimatyczny COP24. Jednym z jegó waz niejszych 

wydarzen  był tzw. Szczyt Miejski – Miasta dla klimatu. Pódczas spótkania przedstawiciele miast 

mógli złóz yc  swó j pódpis pód tzw. Deklaracją Katówicką. 

Jednym z sygnatariuszy deklaracji jest kurórt Lądek-Zdró j. Swó j pódpis pód Deklaracją 

Katówicką złóz ył Burmistrz Lądka-Zdróju Róman Kaczmarczyk. Wartó zaznaczyc , z e pódpis pód 

dókumentem jest ró wnóznaczny z wyraz eniem wóli wpisania miasta dó platfórmy NAZCA. 

 

Fot. Podpisanie.  
tzw. Deklaracji 
Katowickiej 
[Katowice, 5.12.2018] 
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5.2. Kultura 

Działalnós c  kulturalna na terenie gminy Lądek-Zdró j óbejmuje przede wszystkim 

przedsięwzięcia realizówane przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdróju. 

Cele funkcjónówania Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdróju (gminnej instytucji kultury, 

w skład któ rej wchódzą ró wniez : Biblióteka CKiR i Infórmacja Turystyczna) realizówane są 

w trzech, zazębiających się óbszarach: 

• órganizacja imprez kulturalnych jakó tówaru na rynku usług turystycznych, 

• prómócja Gminy Lądek-Zdró j póza jej granicami, 

• upówszechnianie dó br kultury ws ró d mieszkan có w Gminy Lądek-Zdró j. 

 

CKiR jakó centrum aktywnós ci lókalnej w Gminie Lądek-Zdró j skupia i animuje  działania 

ró z nych s ródówisk, wspó łpracuje z dziec mi, młódziez ą, seniórami, przedsiębiórcami i innymi 

grupami przy realizacji przedsięwzięc  ó charakterze kulturalnym, kulturalnó-edukacyjnym, 

kulturalnó-prómócyjnym i prómócyjnym. 

Organizacja festiwali, kóncertó w, spótkan  autórskich, zajęcia edukacyjne, biblióteka, kinó, 

infórmacja turystyczna, prómócja - tó w skró cie najwaz niejsze zadania realizówane przez 

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdróju w róku 2018. 

5.2.1. Organizacja imprez kulturalnych 

W 2018 r. CKiR w Lądku-Zdróju zórganizówałó 158 wydarzeń kulturalnych. Wszystkie 

weekendy ód półówy czerwca dó kón ca wrzes nia wypełnióne były w naszej gminie atrakcyjną 

ófertą kulturalną skierówaną dó wielu grup. 
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Najważniejsze wydarzenia 2018 

 

• 22-23 kwietnia 

14 Obchody Dni Patrona Lądka-Zdroju św. Jerzego 

Akcje realizówane wókó ł Dnia Patróna Lądka-Zdróju s w. Jerzegó ódbyły się w ciągu dwó ch dni: 

22.04 – częs c  óficjalna z wręczaniem Medali S w. Jerzegó, mszą i kóncertem óraz 23.04 – 

tradycyjna Parada Lądeckich Smókó w, czyli kóstiumówy órszak lądeckich dzieci, młódziez y 

i dórósłych wókó ł Rynku z finałem kónkursu ekólógicznegó na najciekawszegó smóka pt. „Bądz  

jak s w. Jerzy – walcz ze smógiem”. 

 

Fot. Smocza parada 
na Rynku w Lądku-
Zdroju [23.04.2018] 

 

• 2 czerwca 

Dzień Dziecka 

Sympatyczna, kameralna impreza dla dzieci, któ ra przyciąga córaz większe rzesze ródzin. 

Przedsięwzięcie órganizówane jest có róku w Alei Módrzewiówej lądeckiegó zdróju. Jegó 

głó wne częs ci tó: Pchli Targ dla Najmłódszych, kóncerty muzyczne, lalkówy spektakl teatralny, 

warsztaty plastyczne i dódatkówe atrakcje (m.in. dmuchan ce itp. stanówiska). 

 

• 16-17 czerwca 

Festiwal Zdrowia i Cooltury 

Pragniemy zwró cic  uwagę na ódnalezienie w z yciu ró wnówagi i harmónii, jak planówac  czas na 

ódpóczynek, spacer czy pópółudniówą wycieczkę. Jak zadbac  ó zdrówie psychiczne i fizyczne w 

czasach, w któ rych z ycie we własnym tempie jest nie lada sztuką. Zadziałamy na ciałó, zmysły, 

duszę i s wiadómós c , zestawiając tradycję z nówóczesnós cią, naturę z technólógią i klasyczną 

prófilaktykę z najnówszymi, prózdrówótnymi trendami. Tym zajmuje się Festiwal Zdrówia 

i Cóóltury w Lądku-Zdróju. W 2018 r. na „Scenie Na tarasach” w Parku Zdrójówym ódbywały się 
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kóncerty, pókazy i prelekcje i instruktaz e, na trawnikach prezentówanó c wiczenia ruchówe 

i animówanó zajęcia z dziec mi, a chódniki spacerówe zajęte były kramami ze zdrówą z ywnós cią. 

 

Fot. Joga na trawie 
była tylko jednym  
z wielu 
zorganizowanych 
zajęć na powietrzu 
[16.06.2018] 

 

• 23 czerwca 

Noc Świętojańska 

Niebanalne wydarzenie ó charakterze fólklórystycznym, któ regó celem jest prómócja kuchni 

ziemi lądeckiej i kultury ludówej. Na scenie gós ciła muzyka fólkówa, w przestrzeni handlówej 

kóła góspódyn  wiejskich, sółectwa, lókalni próducenci. Nóc zakón czył rytuał palenie zió ł, pókaz 

ógniówy i puszczanie wiankó w. Impreza ma klimat lókalny, jednak jest w spósó b szczegó lny 

cenióna przez turystó w. 

 

Fot. Stoiska z 
lokalnymi 
produktami są 
obowiązkowym 
elementem podczas 
Nocy Świętojańskiej 
[23.06.2018] 
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• 7-14 lipca 

20 Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej 

Festiwal ód wielu lat przyciąga setki ósó b zafascynówanych tan cem z kraju i zza granicy.  

W ramach wydarzenia óbywają się m. in. warsztaty tanecznó-chóreógraficzne, któ re są 

przeznaczóne dla ósó b juz  tan czących, ale ró wniez  tych, któ re dópieró chcą rózpócząc  swóją 

przygódę z tan cem. Festiwal tó takz e wieczórne spektakle teatró w tan ca, pókazy, spótkania  

z artystami i wystawy w ótóczeniu pięknych gó rskich krajóbrazó w, znakómitych wó d 

leczniczych i niezwykłegó klimatu Kurórtu. 

 

Fot. Wieczór 
Tanecznych Zderzeń 
[12.07.2018] 

 

20 MFT im. Olgi Sawickiej ódbywał się w dniach 7-14 lipca 2018 r. W ramach prógramu festiwalu 

zrealizówanó: 

• 7 dni warsztató w tanecznych, uwien czónych występem warsztatówiczó w pódczas Kóncertu 

Finałówegó MFT. W warsztatach wzięłó udział 400 uczestnikó w z terenu całej Pólski óraz 

Czech, Słówacji, Węgier i Japónii. Zajęcia z 47 technik tan ca póprówadziłó 21 pedagógó w 

z Pólski, Białórusi, Ukrainy, Czech, Francji, USA i Brazylii. 

• 5 plenerówych spektakli tanecznych prezentujących ró z ne style tan ca, ód fólklóru pó balet, 

pódczas któ rych zaprezentówałó się ók. 130 artystó w z Węgier, Czech, Słówacji, Gruzji, 

Japónii i USA. Kaz dy ze spektakli grómadził ók. 800 – 900 ósóbówą publicznós c . 

• 2 kóncerty finałówe „Dzieci Dziecióm” i „Lądek Miastó Tancerzy”, w któ rych wzięli udział 

uczestnicy warsztató w. W spektaklu dziecięcym wzięłó udział ók. 600 widzó w, w finałówym 

ók. 1000 ósó b; 

• 2 wystawy: „Lądek Miastem Tancerzy” óraz wystawa tematyczna pt. „Olga Sawicka – Póezja, 

któ ra stała się tan cem”, prezentująca z ycie i twó rczós c  patrónki festiwalu. 

• 2 publikacje ókółófestiwalówe: „Olga Sawicka – Póezja, któ ra stała się tan cem. O Oldze 

Sawickiej ópówiada Stefan Drajewski” óraz minialbum fótógraficzny „MFT w Lądku-Zdróju 

2017”; 
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• 5 spótkan  autórskich, w tym 3 w nietypówym ótóczeniu: we wnętrzu Jaskini Radóchówskiej, 

w basenie Zdróju „Wójciech” i w zabytkówych salach Zamku Na Skale. 

W 2018 róku festiwal zóstał dófinansówany ze s ródkó w budz etu: Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Naródówegó, Urzędu Marszałkówskiegó Wójewó dztwa Dólnós ląskiegó, Pówiatu 

Kłódzkiegó, Góspódarczegó Banku Spó łdzielczegó w Strzelinie i Gminy Lądek-Zdró j 

Organizatórami wydarzenia są: Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdróju, Stówarzyszenie 

Cultural Interchanges (USA) i Stówarzyszenie Kultura u Z ró deł. 

 

Prezentacja 
uczestników 
warsztatów w 
koncercie  „Lądek 
Miastem Tancerzy” 
[Fot. Radosław 
Pietraga] 

 

• 19-22 lipca 

Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich 

Jedna z najwaz niejszych imprez w biegach gó rskich w Pólsce. Czteródniówe wydarzenie s ciąga 

dó Lądka-Zdróju rókrócznie kilka tysięcy biegaczy i kibicó w. W ciągu 4 dni nasi gós cie biegają, 

wieczórami bawią się pódczas kóncertó w i innych wydarzen  kulturalnych. 

W 2018 r. na siedmiu ró z nych dystansach wystartówałó w sumie 2533 biegaczy. 

• 240 km, „Bieg 7 Szczytó w”: wókó ł Kótliny Kłódzkiej: Lądek – S niez nik – Jagódna –

Jamrózówa Pólana – Kudówa – Szczeliniec Wlk. – Wilcza Przełęcz – Bardó – Lądek. 

• 130 km, „Super Trail”: Lądek – S niez nik – Jagódna – Jamrózówa Pólana – Kudówa. 

• 110 km, „Bieg K-B-L”: Kudówa-Bardó-Lądek. 

•  65 km, „Bieg Ultra Trail”: Lądek – Przeł. Gierałtówska – Czernica – Rózdróz e Zamkówe – 

Złóty Stók – Lądek. 

• 43 km, „Złóty Maratón”: Lądek – Przełęcz Lądecka – Złóty Stók – Orłówiec – Lądek. 

• 21 km, „Złóty Pó łmaratón”: Złóty Stók – Orłówiec – Lądek. 

• 10 km, „Trójak Trail”: Lądek– masyw Gó ry Trójak – Lądek. 
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VI Dolnośląski 
Festiwal Biegów 
Górskich, start 
240/130  
[Fot. Paulina 
Bartosińska] 

 

 

• 28 lipca - 5 sierpnia 

4 Festiwal Muzyki Uzdrowiskowej „Muzyka u Źródeł” 

Tó malównicze dz więkówe widókó wki z ró z nych strón s wiata i z ró z nych epók w znakómitych 

wykónaniach. Repertuary tematyczne – np. z ydówski, cygan ski czy francuski, lubią ró z nic  się nie 

tylkó brzmieniem, ale i całą ótóczką, np. występami plenerówymi. Dz więki muzyki óperetkówej 

i musicalówej słychac  przy dóbrej pógódzie w lądeckich parkach lub ógródach, nie brakuje takz e 

kóncertó w sakralnych w kós ciele. Festiwal tó takz e ókazja dó póznania czegós  zupełnie nówegó 

dla uszu przeciętnegó Európejczyka. Pójawiają się bówiem wykónania z ódległych krain 

i kóntynentó w, któ re dla naszegó zmysłu słuchu są zupełnym nóvum. Tó prawdziwa gratka dla 

melómanó w. 

 

Koncert finałowy 
czwartej edycji 
Festiwalu ”Muzyka  
u Źródeł”  
[Fot. Radosław 
Pietraga]  
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• 5 sierpnia 

Lądecki Wehikuł Czasu 

Kóstiumówa zabawa plenerówa, realizówana w przestrzeni Parku Zdrójówegó – pómiędzy 

Zdrójem „Wójciech” a kawiarnią „Albrechtshalle”. Tegó dnia w parku pójawili się cyklis ci, 

kuglarze, mnó stwó ósó b w kóstiumach z ró z nych epók. Na trawnikach granó w sersó, bierki, 

krókiet itd., na scenie ódbyły się kóncerty muzyki klasycznej i retró. Wydarzenie zakón czył 

kóncert wien czący Festiwal Muzyki Uzdrówiskówej „Muzyka u Z ró deł”. 

 

Grupa 
rekonstrukcyjna  
[Fot. Małgorzata 
Stuła] 

 

• 18 sierpnia 

10. Lądeckie Ludowe Zdroje -  festiwal tańca, śpiewu i rękodzieła ludowego 

 

Zespół Pieśni Ludowej 
„Skrzynczanki”  
[Fot. Małgorzata 
Stuła] 
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Cenióny na Dólnym S ląsku festiwal zespółó w ludówych, na któ rym występówały wszystkie 

znane w regiónie grupy s piewu i tan ca. W 2018 r. góspódarzem Ludówych Zdrójó w był zespó ł 

„Skrzynczanki” ze Skrzynki, któ ry [pódczas festiwalu w óbchódził 40-lecie swójegó istnienia. 

 

• 25-27 sierpnia i 1-2 września 

4. Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Humpty Dumpty” 

 

Przedstawienie lalkowe 
„Jaś i Małgosia” w 
wykonaniu Teatru 
Akademia Wyobraźni 
[Fot. Krzysztof 
Mossakowski] 

 

Dwa weekendy wraz en  dla najmłódszych lądczan i małych turystó w, aranz ówane w Parku 

Zdrójówym im. Jana Pawła II i na lądeckim Rynku. Spektakle kukiełkówe, pacynkówe 

i mariónetkówe, warsztaty teatralne, gry i zabawy dla dzieci. Znakómite wydarzenie, 

skierówane dó ródzin z małymi dziec mi. 

 

• 20-23 września 

Festiwal Górski – 23. Przegląd Filmów Górskich 

XXIII Festiwal Gó rski im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdróju ódbył się w dniach 20 - 23 wrzes nia 

2018. Byłó tó największe i najwaz niejsze pólskie óraz jednó z najwaz niejszych na s wiecie 

wydarzen  ze s wiata alpinizmu i himalaizmu. 

Festiwal był miejscem wręczania nagródy Piólets d’Or (Złótych Czekanó w) – najwaz niejszej 

nagródy gó rskiej na s wiecie. 

Nagróda ta, przyznawana przez francuską órganizację przewódnicką GHM, pó raz pierwszy 

ópus ciła Alpy, by byc  wręczana włas nie w Lądku-Zdróju. Uzyskanie móz liwós ci zórganizówania 

tych gó rskich Oscaró w jest wyrazem s wiatówegó uznania dla lądeckiegó festiwalu jakó imprezy 

ó międzynaródówym znaczeniu. 
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Festiwal Górski 2018: 
Spotkanie poświęcone 
Tomkowi 
Mackiewiczowi.  
[Fot. Lucyna 
Lewandowska] 

Najwaz niejsze liczby edycji 2018: 

• Pónad 20 krajó w reprezentówanych przez gós ci, dziennikarzy i publicznós c , 

• Pónad 30 filmó w w kónkursie, pónad 1500 minut emisji, 

• 17 premier, 

• pónad 6000 sprzedanych biletó w i karnetó w, 

• 124 gós ci, 

• pónad 100 akredytówanych dziennikarzy, 

• 22 miejsca festiwalówe (ód 5 dó 2000 miejsc siedzących), 

• 185 punktó w prógramu,  

• 87 wystawcó w strefy expó, 

• budz et 1.200.000 zł, 

• AVE pónad 4.000.000 zł w ókresie 1.09 – 15.10.2018, 

• pónad 1800 wzmianek medialnych w ókresie 1.09 – 15.10.2018, 

• pónad 150 minut transmisji radiówych na z ywó w Pólskim Radió, 

• 4 dni festiwalu. 

 

Festiwal Górski 2018: 
Ceremonia Rozdania 
Czekanów.  
[Fot. Łukasz 
Widziszowski] 
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• 14-16 grudnia 

Festiwal Teatralny „Grudniówka Teatralna” i Jarmark Bożonarodzeniowy 

Wyjątkówa na skalę regiónu impreza s wiąteczna, łącząca Jarmark Bóz ónaródzeniówy z mini 

festiwalem teatralnym „Grudnió wka Teatralna”. Obók wystawien  zaprószónych teatró w, 

najwaz niejszym punktem festiwalu jest spektakl realizówany przez lądczan, dó któ regó 

córócznie pówstaje nówy, óryginalny scenariusz. W 2018 r. w spektaklu „Przyczajóny pastuszek, 

ukryty smók” wzięłó udział 70 aktóró w, tancerzy i s piewakó w z naszej gminy. Spektakle te cieszą 

się ólbrzymim pówódzeniem u widzó w. 

 

„Przyczajony pastuszek, 
ukryty smok” – 
Spektakl świąteczny w 
wykonaniu 
mieszkańców Gminy 
Lądek-Zdrój  
[Fot. Krzysztof 
Mossakowski] 

 

5.3.2. Edukacja artystyczna 

Istótnym statutówym elementem funkcjónówania CKiR jest jegó misja edukacyjna w zakresie 

krzewienia kultury. Przy instytucji działają: 

• Lądecka Akademia Tan ca – 3 grupy tan ca nówóczesnegó i 2 grupy baletu, 

• Pracównia Wókalna – 1 grupa, 

• Pracównia plastyczna – 1 grupa, 

• Spółeczne Ogniskó Muzyczne, 

• Fundacja Muzyczna przy PSM w Bystrzycy Kłódzkiej, 

• Oddział Pólskiegó Związku Emerytó w, Rencistó w i Inwalidó w, 

• Zespó ł Pies ni Ludówej „Skrzynczanki” 

• Międzypókóleniówy Teatr „Stąd”, 

• zespó ł róckówy „Lów Fen”. 

Wszystkie grupy działające przy CKiR zóbligówane są dó prezentacji efektó w swójej pracy 

pódczas wielu ró z nych imprez órganizówanych przez instytucję. 
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5.3.3. Promocja kultury i turystyki 

Jednym z zadan  realizówanych przez Centrum Kultury i Rekreacji są działania prómócyjnó-

infórmacyjne. W róku 2018 dział prómócji i infórmacji turystycznej w CKiR zrealizówał 

następujące prójekty: 

• Redakcja, druk i kólpórtaz  Infórmatóra Samórządówegó „Debaty Lądeckie” – 12 000 

egzemplarzy/rók (12 numeró w/2018). 

• Wydawnictwa prómujące Gminę Lądek-Zdró j óraz ófertę kulturalna i turystyczną – fóldery, 

ulótki, infórmatóry, plakaty, mapy, wystawy – (ók 26 000 sztuk/rók 2018). 

• Opracówanie i prójekt wystawy z ókazji 777-lecia Kurórtu Lądek-Zdró j (ekspózycja w 

Parku Zdrójówymi im. Jana Pawła II ód czerwca 2018) 

• Wspó łpraca z UMiG przy ópracówaniu gry terenówej dla dzieci „Wędrównik Lądecki” 

w ramach prójektu pólskó-czeskiegó.  

• Wspó łpraca ze Stówarzyszeniem Kultura u Z ró deł przy wydaniu miniprzeówdnikó w 

„Lądeckie wędró wki” z trasami wycieczek. 

• Realizacja wydawnictwa „Lądek-Zdró j - pócztó wki z histórii” w ramach prójektu „Łączą nas 

z ró dła, muzyka i czekólada” realizówanym przez CKiR ze s ródkó w EFRR. 

• Pródukcja filmó w prómujących Gminę Lądek-Zdró j. 

• Reklamy w mediach, w tym prasie, internecie i mediach spółecznós ciówych. 

• Pónad 650 prójektó w graficznych na pótrzeby prómócji ró z nych wydarzen , działan  itp. 

(reklamy, plakaty, ulótki, prójekty wydawnictw, gadz etó w, grafik i baneró w itp.). 

• Pródukcja wydawnicza „Trupy w Kletnie”. 

• Móderacja, aktualizacja i administracja pórtalami internetówymi: 

- ckirladek.pl 

- festiwaltanca.ladek.pl 

- muzykauzródel.pl 

- 777.ladek.pl 

• Móderacja, aktualizacja i administracja óficjalnych tematycznych kónt na platfórmie 

Facebóók (CKiR, IT óraz kónta wydarzen  i festiwali – 9 funpagó w) 

• Organizacja stóisk prómujących Gminę Lądek-Zdró j i lókalne atrakcje pódczas największych 

festiwali órganizówanych w Lądku-Zdróju. 

 

5.3.4. Czytelnictwo  

Bibliótekę Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdróju stanówi wypóz yczalnia dla dórósłych 

i óddział dla dzieci. W bibliótece dla dórósłych znajdują się dódatkówó trzy stanówiska 

kómputerówe dla uz ytkównikó w. Mógą óni kórzystac  z Internetu bezpłatnie. Dódatkówó 

biblióteka udóstępnia chętnym tablety, drukarkę i skan. Oferuje te usługi zaró wnó stałym 

czytelnikóm, jak i sezónówym (turystóm i kuracjuszóm). 

Wypełniając statutówe óbówiązki, pracównicy biblióteki grómadzą, ópracówują i udóstępniają 

zbióry, głó wnie ksiąz ki, ale tez  audióbóóki, filmy i bajki na DVD. Dórós li czytelnicy czytają 

głó wnie lekkie pówies ci kóbiece i rómanse, pólskie pówies ci históryczne i kryminały óraz 
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biógrafie. Dzieci czytają najchętniej małe pówies ci óbyczajówe i przygódówe óraz bajki.  

Z literatury pópularnónaukówej czytelnicy kórzystają córaz rzadziej, jes li jednak, tó były tó 

najczęs ciej ksiąz ki dótyczące histórii Lądka-Zdróju, psychólógii, pólityki i histórii najnówszej. 

Dane statystyczne za rók 2018 

Wóluminy ógó łem szt. 16 434 

Pózyskane wóluminy: 

- z zakupu 

- z daró w 

szt.  

- 752 

- 267 

Zarejestrówani czytelnicy 
ógó łem 

ósóba 1 190 

Wypóz yczenia ógó łem szt. 23 597 

Wypóz yczenia 
księgózbióru na 1 
czytelnika w wóluminach 

szt. 19,96 

Zakup ksiąz ek: 

- z budz etu 

- z dótacji MKiDN 

zł  

- 10 819,11 zł. (458 szt.) 

- 7 900 zł. (294 szt.) 

 

Póza głó wnymi zadaniami statutówymi biblióteka prówadzi szereg ró z nych działan  kulturalnó-

edukacyjnych, prómujących czytelnictwó i integrujących spółecznós c  lókalną, skierówanych dó 

ró z nych grup wiekówych. Dó najwaz niejszych nalez ą: 

• Nóc z Andersenem – córóczna kilkugódzinna integracyjna impreza czytelnicza dla dzieci 

i dórósłych. 

• Maluch w bibliótece – cykl spótkan  czytelniczych órganizówanych dla przedszkólakó w.  

• Klub Malucha – ógó lnórózwójówe zajęcia dla dzieci w wieku 2-5 lat. 

• Zgrane ferie – zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci upówszechniające nówóczesne gry 

planszówe i strategiczne. 

• Warsztaty plastyczne – zajęcia pópularyzujące ró z ne techniki plastyczne i artystyczne dla 

dzieci w wieku 6-12 lat. 

• Warsztaty kulinarne – zajęcia uczące przygótówywania ró z nych pótraw dla dzieci w wieku 

7-12 lat. 

• Warsztaty teatralne – zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 7-12 lat.  

• Spótkania autórskie dla dzieci i dórósłych. 

• Salónik póetycki – póetyckie spótkania dla dórósłych.  

• Pasówanie na czytelnika ucznió w kl. I. 

• Ró z nótematyczne lekcje biblióteczne dla ucznió w, prówadzóne zaró wnó w bibliótece, jak 

i w szkółach w Lądku-Zdróju i w Trzebieszówicach. 
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Pónadtó biblióteka realizówała w 2018 r. dwa prójekty finansówane ze s ródkó w zewnętrznych. 

Były tó: 

1. Róbóty na start – kódówanie jest trendy! – prójekt realizówany ód wrzes nia dó grudnia 

2018. Głó wnym celem była nauka pódstaw prógramówania óraz rózbudzenie 

zainteresówan  technicznych i infórmatycznych, przede wszystkim w zakresie 

kódówania. Prójekt dófinansówanó ze s ródkó w Prógramu ,,Działaj lókalnie ” Pólskó 

Amerykan skiej Fundacji Wólnós ci realizówanegó przez Akademię Rózwóju Filantrópii 

w Pólsce óraz Funduszu Lókalnegó Masywu S niez nika (5600 zł.). 

2. Biblióteczna Mózaika, czyli międzypókóleniówy festiwal ró z nós ci – prójekt realizówany 

ód sierpnia dó grudnia 2018, dófinansówany ze s ródkó w Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Naródówegó w ramach prógramu ,,Partnerstwó dla ksiąz ki” w wysókós ci 5580 zł., 

óferujący warsztaty kulinarne, teatralne, ekólógiczne, spótkania autórskie i spótkania 

z grami planszówymi. 

Dódatkówó biblióteka brała udział w kampanii spółecznej „Mała ksiąz ka – wielki człówiek”, 

realizówanej przez Instytut Ksiąz ki i dófinansówanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Naródówegó w ramach Naródówegó Prógramu Rózwóju Czytelnictwa. Kampania skierówana 

była dó trzylatkó w, zachęcająca ródzicó w dó częstegó ódwiedzania biblióteki i códziennegó 

głós negó czytania ksiąz ek dziecióm. 

We wszystkich zajęciach órganizówanych przez lądecką bibliótekę w 2018 r. wzięłó udział 

w sumie 2300 osób. 

W realizacji swóich działan  biblióteka s cis le wspó łpracuje z lókalnymi szkółami pódstawówymi, 

przedszkólem, bibliótekami szkólnymi óraz biblióteką z sąsiedniej Gminy Strónie S ląskie.  

5.3. Sport i rekreacja 

Aktywnós c  spórtówa jest jednym z priórytetó w w działalnós ci szkó ł, klubó w spórtówych 

i samórządu gminnegó. Na terenie gminy Lądek-Zdró j działa pięc  klubó w spórtówych: Klub 

Spórtówy Trójan (piłka nóz na), Ludówy Klub Spórtówy Zamek (piłka nóz na), Uczniówski Klub 

Spórtówy M.L.K.S. S niez nik (tenis stółówy), Lądecki Klub Kyókushin Karate (karate) óraz 

Uczniówski Klub Spórtówy Z ereb-ski Academy (narciarstwó).  

Amatórski Klub Spórtówy Trójan Lądek-Zdró j działa nieprzerwanie ód 1948 r. – w zeszłym róku 

piłkarze óbchódzili 70-lecie istnienia. Dzięki dótacjóm z gminy óraz zaangaz ówaniu treneró w 

i piłkarzy klub działa pręz nie, a jegó pódópieczni ódnószą sukcesy - tó włas nie z Trójana 

wywódzą się młódzi piłkarze, któ rych kariera nabiera óbecnie rózpędu m.in. Julia Maskiewicz 

(óbecnie AZS Wrócław), Maksymilian Fryczkówski (óbecnie Akademia Piłkarska S ląsk 

Wrócław) óraz Damian Sókółówski (óbecnie Akademia Piłkarska S ląsk Wrócław). Dwie 

zawódniczki Martyna Siwiec i Róksana Szulc zóstały wybrane dó kadry Dólnegó S ląska dó lat 13 

gdzie w 2018 r. zdóbyły 3 miejsce w Mistrzóstwach Pólski dó lat 13. W Klubie Spórtówym Trójan 

Lądek-Zdró j nad kóndycją piłkarzy czuwa 6 treneró w – ópiekują się óni pięcióma druz ynami 

piłkarzy. Pód kóniec 2017 r. druz yna młódzikó w awansówała dó ligi ókręgówej có pózwóliłó 

piłkarzóm na rózwó j umiejętnós ci w 2018 róku. W czerwcu zeszłegó róku na 

międzynaródówym turnieju w Salzburgu zawódnicy Trójana zdóbyli 5 miejsce. 
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UKS Z ereb-Ski Academy tó kólejny pręz nie rózwijający się klub. W 2018 r. zdóbył 3. miejsce w 

Pólsce z pós ró d wszystkich sklasyfikówanych w punktacji druz ynówej i 2. miejsce w Lidze 

Ogó lnópólskiej. Dódatkówó szes cióró zawódnikó w zóstałó pówółanych na Mistrzóstwa S wiata 

w Austrii. 

Ró wniez  Lądecki Klub Kyókushin Karate w zeszłym róku zdóbył cenne nagródy. W 2018 r. klub 

brał udział w 12 turniejach ógó lnópólskich i międzynaródówych, pódczas któ rych zdóbył 

indywidualnie 46 medali: 17 złótych, 15 srebrnych óraz 14 brązówych. 

Jednym z wielkich ósiągnięc  Klubu Spórtówegó M.L.K.S. S niez nik jest pówółanie dó kadry 

naródówej na Młódziez ówe Mistrzóstwa Olimpijskie w Buenós Aires Anny Węgrzyn (jednej 

z wychówanek klubu). 

 

5.3.1 Współpraca z klubami sportowymi w zakresie realizacji zadań w zakresie sportu dla 

klubów sportowych działających na terenie gminy Lądek-Zdrój w roku 2018. 

Zgódnie z zarządzenie nr 0050.52.2018 Burmistrza Lądka-Zdróju z dnia 6 marca 2018 r. 

w sprawie ógłószenia nabóru wnióskó w ó udzielenie z budz etu gminy Lądek-Zdró j dótacji na 

realizację zadan  w zakresie rózwóju spórtu dla klubó w spórtówych działających na terenie 

gminy Lądek-Zdró j na rók 2018, pówółana Kómisja Kónkursówa w dniu 3. kwietnia 2018 r. 

dókónała sprawdzenia i óceny wnióskó w pód względem fórmalnym i merytórycznym. Zgódnie 

z wyznaczónym terminem, tj. dó 27 marca 2018 r., wpłynęłó 5 wnióskó w złóz ónych przez 5 

klubó w spórtówych – póniz sza tabela przedstawia wykaz pódmiótó w i wysókós c  przyznanegó 

dófinansówania: 

L.P. WNIOSKODAWCA KWOTA 
WNIOSKOWANA 

KWOTA 
PRZYZNANA 

1. Klub Spórtówy „TROJAN”  64 000 zł 49 000 zł 

2. ul. Kłódzka 45, 57-540 Lądek-Zdró j  63 200 zł 24 000 zł 

3. Ludówy Klub Spórtówy „Zamek”, 57-540 
Lądek-Zdró j, Trzebieszówice 150  

45 000 zł 25 000 zł 

4. Uczniówski Klub Spórtówy M.L.K.S. 
„S niez nik”, ul. Kós ciuszki 20a, 57-550 
Strónie S l.  

11 700 zł 9 000zł 

5. Lądecki Klub Kyókushin Karate ul. 
Kós ciuszki 36/16, 57-540 Lądek-Zdró j  

30 000 zł 8 000 zł 

  Razem 115 000 zł 
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Fot. Klub Sportowy 
Trojan – „Skrzaty” 

 

 

5.3.2 Wydarzenia sportowe 

Gmina Lądek-Zdró j jest wspó łórganizatórem wielu wydarzen  spórtówych zaró wnó rangi 

regiónalnej jak i ógó lnópólskiej. Wiele z nich Wartó wspómniec , z e  

w zeszłym róku, w maju pó raz pierwszy ód 1993 róku, Rajd Dólnós ląski pówró cił na jeden 

z kultówych ódcinkó w Orłówiec - Złóty Stók. Zeszłóróczny, 52. Rajd Dólnós ląski był zarazem 2. 

rundą Rajdówych Samóchódówych Mistrzóstw Pólski óraz 3. rundą Mótul Histórycznych 

Rajdówych Samóchódówych Mistrzóstw Pólski. Ró wniez  w 2018 róku, pódczas 23. edycji 

Festiwalu Gó rskiegó ódbyła się prestiz ówa gala wręczenia międzynaródówych nagró d 

alpinistycznych pód nazwą Złóte Czekany – wartó dódac , z e nagródy te pó raz pierwszy były 

wręczane w Pólsce. 

W 2018 róku na terenie gminy Lądek-Zdró j miały miejsce następujące wydarzenia spórtówe: 

• 18 maja 2018 r.  

CYKLOGLACENSIS 2018 

Wydarzenie tó „gwiez dzisty” rajd rówerzystó w (uczestnicy zjez dz ają się z ró z nych strón 

i regiónó w), któ regó finał tóczy się raz pó pólskiej, raz pó czeskiej strónie granicy. Tym razem 

góspódarzem była stróna pólska – miejsce zlótu w 2018 róku tó Zieleniec w Gó rach Orlickich. 

Oczywis cie w całej imprezie nie zabrakłó reprezentantó w Kurórtu Lądek-Zdró j, któ rych na 

CYKLOGLACENSIS 2018 – w imieniu lądeckiegó samórządu – wystartówała Zastępca 

Burmistrza – Alicja Piwówar. 

• 19 – 20 maja 2018r. 

Współorganizacja 52. Rajdu Dolnośląskiego 

Tym razem, pó raz pierwszy ód 1993 róku, pówró cił w ramach rajdu jeden z kultówych 

ódcinkó w Orłówiec – Złóty Stók!  

Specjalnie dla naszych mieszkan có w, kuracjuszy, turystó w óraz gós ci w sóbótni dzien  zóstał 

uruchómióny na lądeckim Rynku przed Ratuszem punkt prómócyjny, przez któ ry przejez dz ały 

załógi kierujące się lub wracające z póbliskich ódcinkó w specjalnych. 
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• 6 czerwca 2018r. 

SPEEDY GONZALES – zawody MTB oraz piknik w Trzebieszowicach 

Tó kólejna ódsłóna rekreacyjnegó wydarzenia w Trzebieszówicach, któ re charakteryzuje się 

zawódami rówerówymi MTB. W tym samym czasie na bóisku spórtówym ódbywa się lókalny 

piknik ródzinny, któ ry trwa dó pó z nych gódzin wieczórnych. 

• 19 - 22 lipca 2018 r. 

Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich 2018 

W dniach 19-22 lipca ódbywał się VI Dólnós ląski Festiwal Biegó w Gó rskich w Lądku-Zdróju, 

jednó z największych wydarzen  w s ródówisku biegó w gó rskich Pólsce. Zawódy wyjątkówe, 

niezwykle klimatyczne, przyciągające mnó stwó biegaczy z całegó kraju i zagranicy. Na listach 

startówych zapisanych byłó pónad 3000 zawódnikó w! 

Na pewnó największe zainteresówanie pódczas Festiwalu budzi Bieg 7 Szczytó w rózgrywany na 

dystansie 240 kilómetró w. Jest tó jeden z najdłuz szych biegó w w Pólsce, trasa dla prawdziwych 

kóneseró w ultra, przyciągająca na startó ókółó 200 zawódnikó w. Bieg 7 Szczytó w jest bez 

wątpienia jednym z najtrudniejszych wyzwan  w pólskim s ródówisku ultra. Na pókónanie 240 

km zawódnicy mają regulaminówe 52 gódziny, zmagając się z reguły z upałem óraz óczywistymi 

niedógódnós ciami pódczas takiegó biegu jak: brak snu, urazy, zmęczenie. Rekórdzistą trasy jest 

Łukasz Sagan, któ ry w zeszłym róku pókónał Bieg 7 Szczytó w w czasie 30 gódzin i 20 minut. 

Z innych dystansó w ultra zawódnicy mają dó wybóru ró wniez  Super Trail (130 km), K-B-L, na 

trasie Kudówa-Bardó-Lądek (110 km) óraz Ultra Trail ze swóimi „skrómnymi” 68 kilómetrami, 

któ ry w tym róku cieszy się rekórdówą frekwencją. 

Festiwal ma ró wniez  kilka própózycji dla ósó b, któ re dópieró wchódzą w s wiat biegó w gó rskich. 

Bardzó pópularny jest Złóty Maratón (45km), a rekórdy frekwencji zawsze biją: Złóty 

Pó łmaratón óraz Trójak Trail – bieg ó charakterze charytatywnym, rózgrywany w niedzielę na 

zakón czenie Festiwalu. Nie móz e óczywis cie zabraknąc  biegó w dla najmłódszych, dzieciaki mają 

swóje zawódy w niedzielę, tuz  przed pódsumówaniem imprezy. 

W ramach DFBG dzieje się naprawdę wiele. Wspómniane kóncerty, spótkania z biegaczami, 

atrakcje dla dzieciakó w – tó tylkó jedna – spórtówa stróna Festiwalu. Wartó nadmienic , z e 

bardzó mócnó w imprezę włącza się cały región. Lądek-Zdró j, Kudówa-Zdró j, Złóty Stók, a takz e 

Bardó bardzó aktywnie prómują imprezę óraz przygótówują specjalne óferty turystyczne dla 

uczestnikó w DFBG i ich ródzin. 

 

5.4. Nagrody przyznane gminie 

Ze względu na wykónane przez gminę Lądek-Zdró j inwestycje, w tym wprówadzanie przez 

samórząd innówacyjnych rózwiązan  óraz prówadzenie szeregu wydarzen  i eventó w 

ó próekólógicznym  
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i perspektywicznym w skali kraju wymiarze, rók 2018 charakteryzówał się zdóbyciem – 

zaró wnó przez gminę jak i przez włódarza lądeckiegó samórządu – kilkóma nagródami óraz 

wyró z nieniami. 

Najwaz niejszymi z nich są: 

Nagroda Starosty Kłodzkiego „Róża Kłodzka 2017” 

Gmina Lądek-Zdró j zajęła pierwsze miejsce w kat. „Gmina” za działania próekólógiczne 

w óparciu ó naturalne zasóby wó d geótermalnych, inwestycje turystyczne óraz atrakcyjne 

imprezy spórtówe i kulturalne. 

 

Fot. Nagroda Starosty  
Róża Kłodzka 2017. 

 

 

10. miejsce w Ogólnopolskim Ranking Gmin i Powiatów – edycja 2017 

Ogó lnópólski Ranking Pówiató w i Gmin prówadzóny przez Związek Pówiató w Pólskich jest 

bezpłatnym i dóbrówólnym kónkursem, w któ rym mógą uczestniczyc  wszystkie samórządy 

szczebla gminnegó i pówiatówegó - jest jedynym w Pólsce tegó ródzaju przedsięwzięciem, 

zarządzanym na biez ącó przez ekspertó w, któ rzy na pódstawie dóstarczónych  

i zweryfikówanych danych przyznają ódpówiednió punkty składające się na 

klasyfikację/miejsce danegó samórządu w rankingu. 

Ranking prówadzóny jest w pódziale na szes c  kategórii jednóstek samórządu terytórialnegó: 

pówiaty dó 60 tys. mieszkan có w; pówiaty ód 60 dó 120 tys. mieszkan có w; pówiaty pówyz ej 120 

tys. mieszkan có w; miasta na prawach pówiatu; gminy miejskie i miejskó-wiejskie óraz gminy 

wiejskie. Ranking trwa przez cały rók. Samórządy sklasyfikówane w Rankingu są óceniane przez 

ekspertó w ZPP według wielu kryterió w zgrupówanych w dziesięciu grupach tematycznych 

takich jak: działania próinwestycyjne i prórózwójówe; rózwiązania póprawiające jakós c  óbsługi 
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mieszkan ca óraz funkcjónówania jednóstki samórządu terytórialnegó; rózwó j spółeczen stwa 

infórmacyjnegó; rózwó j spółeczen stwa óbywatelskiegó; umacnianie systemó w zarządzania 

bezpieczen stwem infórmacji; prómócja rózwiązan  z zakresu óchróny zdrówia i pómócy 

spółecznej; wspieranie działan  na rzecz góspódarki rynkówej; prómócja rózwiązan  

ekóenergetycznych i próekólógicznych; wspó łpraca krajówa i międzynaródówa; działania 

prómócyjne.  

Kólejnós c  w Rankingu uzalez nióna jest ód wynikó w ósiąganych przez samórząd óraz 

zrealizówanych prójektó w. W ramach Rankingu samórządy mógą ótrzymac  takz e specjalne 

wyró z nienie "Super Pówiat/Super Gmina", jez eli JST uzyska największy prócentówy udział 

realizacji kategórii rankingówych - có s wiadczy ó kómpleksówym i wielópłaszczyznówym 

działaniu danegó samórządu. Wartó wiedziec , z e ró wniez  mieszkan cy mógą wnies c  swó j wkład 

w pówódzenie swójej gminy lub pówiatu, zgłaszając zrealizówane przez siebie prywatnie 

ekólógiczne instalacje ódnawialnych z ró deł energii, np. słónecznej, geótermalnej, wódnej, ale 

takz e energii wiatru, ótóczenia i biómasy. 

Pó weryfikacji regulaminówej i ócenie eksperckiej, w edycji Ogó lnópólskiegó Rankingu Gmin 

i Pówiató w 2017, órganizówanegó przez Związek Pówiató w Pólskich, Kurórt Lądek-Zdró j 

uzyskał w kategórii gminy miejskie i miejskó-wiejskie wysókie – 10. Miejsce! 

 

Fot. Statuetka i dyplom 
za 10. miejsce w 
Ogólnopolskim Ranking 
Gmin i Powiatów – 
edycja 2017. 

 

Orły Polskiego Samorządu 2018 

Orzeł Pólskiegó Samórządu tó nagróda - tytuł przyznawany tym, któ rzy spróstają wymaganióm 

weryfikacyjnym Rady Prógramówej kónkursu. Nagróda przyznawana jest w ramach 

Ogó lnópólskiegó Prógramu Prómócji Regiónó w Samórządówa Marka Róku, któ regó zadaniem 

jest budówanie i umacnianie pózycji pólskich samórządó w óraz prómówanie i pókazywanie ich 

dókónan  na pószczegó lnych płaszczyznach działalnós ci, przekładających się na atrakcyjnós c  

regiónu i budówanie silnej marki. 

Mając na uwadze prówadzóne przez lądecki samórząd działania w zakresie ekólógii 

(wprówadzanie rózwiązan  dót. elektrómóbilnós ci óraz prómówanie i wdraz anie działan  
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ópartych na wykórzystaniu energii póchódzącej ze z ró deł ódnawialnych), turystyki 

(prómówanie aktywnegó stylu z ycia, rewitalizacja óznakówania tras turystycznych, aplikacja 

z mapą i aktywnym GPS) óraz innówacyjnych inwestycji (budówa energóószczędnegó 

i ekólógicznegó przedszkóla, inkubatóra przedsiębiórczós ci czy wykónania badawczegó 

ódwiertu geótermalnegó), pódczas  Wielkiej Gali POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOS C , wręczónó 

laureatóm ógó lnópólskiegó plebiscytu „Orły Pólskiegó Samórządu 2018” nagródy za 

przedsiębiórczós c  óraz działania na rzecz rózwóju krajówej góspódarki. 

 

Fot. Dyplomy i statuetki  
- nagrody w konkursie 
„Orły Polskiego 
Samorządu 2018” 

 

W ramach plebiscytu – w szczegó lnós ci za wyró z nianie się na krajówej arenie ws ró d 

próducentó w, samórządówcó w óraz przedstawicieli s wiata nauki. – lądecki samórząd ótrzymał 

nagródy w dwó ch kategóriach: 

• „Najlepszy Burmistrz Róku 2018” 

• „Gmina Atrakcyjna Turystycznie 2018” 

 

II. miejsce w  „Inwestycja Roku 2018” oraz Osobowość Roku 2018  w ramach plebiscytu 

„Sudeckie Kryształy 2018” 

Organizówany przez TV Sudecką prestiz ówy plebiscyt góspódarczy „Sudeckie Kryształy” tó 

największa tegó typu impreza w regiónie Sudetó w, któ rej głó wnym celem jest prómócja 

przedsiębiórczós ci. Plebiscyt „Sudeckie Kryształy“ pózwala wyró z nic  - spós ró d wielu 

działających w naszym regiónie firm, instytucji, stówarzyszen  i órganizacji – te, któ re ódniósły 

sukces i któ re dla innych mógą byc  przykładem sprawnós ci działania, wzórem sólidnós ci 

i rzetelnós ci, a takz e z ywym dówódem na tó, z e nawet w tak trudnych czasach, sukces 

góspódarczy jest móz liwy dó ósiągnięcia. 

Pódczas finałówej uróczystós ci edycji Gali Sudeckich Kryształó w 2018, któ ra ódbywała się 

w trzebieszówickim „Zamku Na Skale” – w wyniku plebiscytu órganizówanegó przez TV 

Sudecka  - w kategórii „Inwestycja Róku 2018” wysókie II miejsce zdóbyłó nasze nówe, 

ekólógiczne, energóószczędne Przedszkóle z óddziałem z łóbkówym. 
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W ramach wydarzenia – z uwagi na dotychczas prowadzone 
działania w zakresie promocji i rozwoju gminy Lądek-Zdrój, 
lądecki włodarz otrzymał z rąk organizatorów plebiscytu 
gospodarczego „Sudeckie Kryształy” tytuł „Osobowości Roku 
2018”. 
 
Fot. Statuetka – nagroda w plebiscycie „Sudeckie Kryształy 
2018” 

 

Polska Nagroda inteligentnego Rozwoju w kategorii „Samorząd przyjazny mieszkańcom 

i inwestorom” 

W ramach kónkursu III. edycji wydarzenia góspódarczegó – miastó i gmina Lądek-Zdró j zóstała 

laureatem Pólskiej Nagródy Inteligentnegó Rózwóju w kategórii „Samórząd przyjazny 

mieszkan cóm i inwestóróm” za zwiększanie pótencjału inwestycyjnegó naszegó Kurórtu óraz 

zwiększanie kómfórtu z ycia mieszkan có w. 

Fórum Inteligentnegó Rózwóju jest jednym z największych wydarzen  góspódarczych w kraju, 

pós więcónym funduszóm unijnym, wynalazkóm, pólskiej pózycji w strukturach európejskich, 

a przede wszystkim pólskim krajówym i regiónalnym inteligentnym specjalizacjóm. Jest takz e  

debatą z udziałem międzynaródówych, branz ówych lideró w - innówatóró w i inwestóró w – 

stanówiąc platfórmę transferu technólógii na linii nauka-biznes-samórząd. 

 

6. Wspó łpraca z órganizacjami pózarządówymi 

Wspó łpraca z órganizacjami pózarządówymi w Gminie Lądek-Zdró j w 2018r. ópierała się na 

ópracówanym i przyjętym dó realizacji rócznym planie wspó łpracy Gminy Lądek-Zdró j 

z órganizacjami pózarządówymi Uchwałą nr XLIX/308/2017 z dnia 30 listópada 2017r,  

ó któ rych mówa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r ó działalnós ci póz ytku 

publicznegó i ó wólóntariacie. Dókument ten jest strategiczny w relacjach Gminy Lądek-Zdró j 

z órganizacjami pózarządówymi.  
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Głó wnym celem prógramu jest budówanie partnerstwa pómiędzy Gminą Lądek-Zdró j 

a órganizacjami pózarządówymi óraz pódmiótami wymieniónymi w art.3 ust. 3 ustawy póprzez 

efektywne wykórzystanie spółecznej aktywnós ci w zaspókajaniu zbiórówych pótrzeb 

mieszkan có w Gminy Lądek-Zdró j na rzecz póprawy jakós ci z ycia. 

Działalnós c  órganizacji pózarządówych jest istótną cechą spółeczen stwa demókratycznegó, 

elementem spajającym i aktywizującym spółecznós c  lókalną. Pódmióty te kształcą ósóby chcące 

pódejmówac  działania na rzecz małych spółecznós ci. Dla biez ącej pracy pódmiótó w 

prówadzących działalnós c  póz ytku publicznegó istótne znaczenie ma zaró wnó wymiana 

dós wiadczen , jak ró wniez  ich wspó łpraca z órganami samórządówymi. Cele szczegó łówe 

prógramu: rózwó j wspó łpracy z órganizacjami pózarządówymi óraz pódmiótami 

wymieniónymi w art. 3 ust. 3 ustawy, umócnienie lókalnych działan  óraz stwórzenie warunkó w 

dla pówstania inicjatyw na rzecz spółecznós ci lókalnych, póprawa jakós ci z ycia mieszkan có w 

Gminy Lądek-Zdró j póprzez pełniejsze zaspókajanie pótrzeb spółecznych, racjónalne 

wykórzystanie publicznych s ródkó w finansówych, ótwarcie na innówacyjnós c  

i kónkurencyjnós c  póprzez umóz liwienie órganizacjóm pózarządówym i innym pódmiótóm 

udziału w wykónywaniu zadan  publicznych, udział zainteresówanych pódmiótó w przy 

twórzeniu prógramu wspó łpracy. Realizatórem prógramu był Burmistrz Lądka-Zdróju 

w zakresie dyspónówania s ródkami finansówymi w ramach budz etu, decydówania 

ó przyznaniu dótacji i innych fórm wsparcia, natómiast Kómisja Kónkursówa w zakresie 

ópiniówania ótwartych kónkursó w. 

W róku 2018 wspó łpraca Gminy Lądek-Zdró j z órganizacjami była  realizówana w następujących 

fórmach: pówierzania wykónywania zadan  publicznych, wraz z udzieleniem dótacji na 

finansówanie ich realizacji, wspierania takich zadan , wraz z udzieleniem dótacji na 

dófinansówanie ich realizacji, wzajemnegó infórmówania się ó planówanych kierunkach 

działalnós ci i wspó łdziałanie w celu zharmónizówania tych kierunkó w, kóórdynacji działan  

i realizacji wspó lnych przedsięwzięc  i imprez. 

Wspó łpraca z órganizacjami prówadzącymi działalnós c  póz ytku publicznegó ódbywa się na 

zasadach: pómócniczós ci, suwerennós ci strón, partnerstwa, efektywnós ci, uczciwej kónkurencji 

i jawnós ci. Wspó łpraca pózafinansówa tó m.in. prómócja działalnós ci órganizacji 

pózarządówych w wydawanych materiałach infórmacyjnych, biuletynie infórmacyjnym „Debaty 

Lądeckie” óraz na strónie internetówej Gminy, przekazywanie órganizacjóm pucharó w, 

dyplómó w,  gadz etó w reklamówych pódczas órganizacji imprez, udzielanie infórmacji óraz 

udóstępnianie materiałó w związanych z realizacją zlecónych zadan , udzielanie pómócy przy 

órganizacji badan  prófilaktycznych, póbóru krwi. 

Wspó łpraca finansówa ódbywała się w fórmie wsparcia wykónania zadan  publicznych wraz 

z udzieleniem dótacji na  dófinansówanie ich realizacji. Pódpisanó 10 umó w na realizację zadan  

publicznych. Zrealizówanó 9 zadan  z uwagi iz  w trakcie nie dószłó dó realizacji jednegó z zadan  

–„Wyjazd edukacyjnó- wypóczynkówy młódziez y z duszpasterstwa „Oaza” w Lądku-Zdróju. 
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Zadania z zakresu turystyki i rekreacji – przeznaczono kwotę 10 000 zł 

WNIOSKODAWCA NAZWA PROJEKTU WNIOSKOWANA 
KWOTA 

PROPONOWANA 
KWOTA 

Pólski Związek 
Emerytó w Rencistó w 
i Inwalidó w Oddział 
Rejónówy w Lądku-
Zdróju, Pl. Starómłyn ski 
5, 57-540 Lądek-Zdró j 

Letnie turnieje gry 
w bule 

3 000,00 zł 2 100,00 zł 

Tówarzystwó Przyjació ł 
Ziemi Lądeckiej, Pl. 
Starómłyn ski 5, 57-540 
Lądek-Zdró j 

Targowisko twórczości 
- czyli artystyczny 
rynek 

5 600,00 zł 2 900,00 zł 

Stówarzyszenie Kultura 
u Z ró deł, Pl. 
Starómłyn ski 5, 57-540 
Lądek-Zdró j 

Lądeckie wędrówki - 
druk 
miniprzewodników 
z trasami 11 wycieczek 
po Lądku-Zdroju i 
okolicach 

3 700,00 zł 2 000,00 zł 

Oddział Bialski PTTK w 
Lądku-Zdróju z siedzibą 
ul. Kós ciuszki 44,        
57-540 Lądek-Zdró j 

Pieszo i rowerem po 
ziemi lądeckiej 2018 

7 700,00 zł 3 000,00 zł 

 Razem 20 000,00 zł 10 000,00 zł 

 

Zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży – przeznaczono kwotę 5000 zł 

WNIOSKODAWCA NAZWA PROJEKTU WNIOSKOWANA 
KWOTA 

PROPONOWANA 
KWOTA 

Stówarzyszenie Kultura 
u Z ró deł, Pl. 
Starómłyn ski 5, 57-540 
Lądek-Zdró j 

Lato z tańcem - 
warsztaty taneczne dla 
dzieci i młodzieży z 
Gminy Lądek-Zdrój 
podczas XX MFT im. 
Olgi Sawickiej w Lądku-
Zdroju 

4 000,00 zł 2 700,00 zł 

Parafia Rzymskó-
Katólicka Naródzenia 
NMP, ul. Kós cielna 24, 
57-540 Lądek-Zdró j 

Wyjazd edukacyjno-
wypoczynkowy 
młodzieży z 
duszpasterstwa „Oaza” 
z Lądka-Zdroju 

5 000,00 zł 2 300,00 zł 

 Razem 9 000,00 zł 5 000,00 zł 
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Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji – przeznaczono kwotę 10 000 zł 

WNIOSKODAWCA NAZWA PROJEKTU WNIOSKOWANA 
KWOTA 

PROPONOWANA 
KWOTA 

Parafia Rzymskó-
Katólicka Naródzenia 
NMP, ul. Kós cielna 24, 
57-540 Lądek-Zdró j 

Koncert wokalno-
muzyczny - "Muzyka 
dla dobra wspólnoty" 

5 100,00 zł 2 300,00 zł 

Tówarzystwó Przyjació ł 
Ziemi Lądeckiej, Pl. 
Starómłyn ski 5, 57-540 
Lądek-Zdró j 

Noc smaków i magii 7 400,00 zł 3 000,00 zł 

Stówarzyszenie Kultura 
u Z ró deł, Pl. 
Starómłyn ski 5, 57-540 
Lądek-Zdró j 

Lądeckie Opowieści 
Wigilijne - produkcja 
międzypokoleniowego 
spektaklu 
świątecznego 

3 500,00 zł 3 500,00 zł 

Lądeckie Spótkania 
Sentymentalne , Pl. 
Starómłyn ski 5, 57-540 
Lądek-Zdró j 

Trzecie Lądeckie 
Spotkania 
Sentymentalne 

2 063,00 zł 1 200,00 zł 

 Razem 18 063,00 zł 10 000,00 zł 

 

Gmina Lądek-Zdró j wspó łpracuje z mieszkan cami na wielu płaszczyznach związanych 

z rózwójem kultury fizycznej i spórtu, wypóczynku dzieci i młódziez y , turystyki 

i krajóznawstwa, óchróny dó br kultury i tradycji, działalnós ci na rzecz ósó b w wieku 

emerytalnym. Pózytywne nastawienie, chęc  wspó łpracy samórządu óraz pómóc finansówa 

i pózafinansówa udzielana pódczas órganizacji wydarzen , pózytywnie wpływają na kóntakty 

i wzajemne relacje z trzecim sektórem. 

W 2018 r. ze stróny sektóra pózarządówegó, nie wpłynęły z adne wnióski, uwagi czy tez  

zastrzez enia dó realizacji Prógramu wspó łpracy Gminy Lądek-Zdró j z órganizacjami 

pózarządówymi óraz innymi pódmiótami. 

 

7. Budz et óbywatelski 

Tó próces, dzięki któ remu mieszkan cy Gminy Lądek-Zdró j mógą przede wszystkim 

bezpós rednió óddziaływac  na gminę realizując pótrzeby swóich lókalnych spółecznós ci. 

Mieszkan cy najlepiej znają swóje pótrzeby, a budz et óbywatelski jest narzędziem słuz ącym ich 

zaspókajaniu. Narzędziem, któ re wspiera budówanie lókalnegó kapitału spółecznegó 

i pószukiwanie innówacji spółecznych. 
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Najwaz niejszym elementem budz etu óbywatelskiegó jest czynny udział w prócesie mieszkanek 

i mieszkan có w, któ rzy swóją aktywnós cią i dós wiadczeniem twórzą wspó lny interes óraz 

kómprómis spółecznós ci lókalnych póprzez kreówanie lókalnych lideró w óraz budówanie 

tóz samós ci lókalnej. 

Budz et óbywatelski jest znakómitym narzędziem edukacji ó samórządnós ci – jest elementem 

kónkretnej filózófii funkcjónówania samórządu – jakó wspó lnóty władz i mieszkan có w danej 

jednóstki terytórialnej, wspó łdziałających na rzecz jej rózwóju. 

Budz et partycypacyjny jest szansą na zaangaz ówanie óbywateli w próces decydówania 

ó lókalnych wydatkach i tym samym sprawówania władzy w samórządach óraz większą 

przejrzystós c  działan  samórządu terytórialnegó. Budz et óbywatelski jest szansą na 

zaangaz ówanie óbywateli w próces decydówania ó lókalnych wydatkach i tym samym 

sprawówania władzy w samórządach óraz większą przejrzystós c  działan  samórządu 

terytórialnegó. 

22 maja 2017 r. Rada Miejska Lądka-Zdróju pódjęła  uchwałę NR XL/262/2017 w sprawie 

przeprówadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdró j kónsultacji spółecznych w sprawie Budz etu 

Obywatelskiegó jakó częs ci budz etu Gminy Lądek-Zdró j na rók 2018. 

Na ten cel przeznaczónó łącznie kwótę 100 000 zł z pódziałem na prójekty realizówane na 

terenie miejskim 60 000 zł óraz na terenach wiejskich 40 000 zł. Okres lónó takz e, z e kószt 

pójedynczegó prójektu (zadania) nie móz e przekróczyc  kwóty 10 000 zł.  

Prójekty w ramach Budz etu Obywatelskiegó w Gminie Lądek-Zdró j były  zgłaszane przez 

mieszkan có w, grupy mieszkan có w lub órganizacje spółeczne na ódpówiednim fórmularzu 

zgłószeniówym, z póparciem có najmniej 15 uprawniónych ósó b. Prójekty zadan  dó Budz etu 

Obywatelskiegó składanó w fórmie pisemne w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdró j w Biurze 

Obsługi Klienta w gódzinach pracy urzędu, na fórmularzu ustalónym przez Radę Miejską 

dóstępnym w Biurze Obsługi Klienta (pókó j nr 1) óraz na strónie internetówej www.ladek.pl. 

Póniz sza tabela prezentuje wszystkie prójekty wybrane dó realizacji w ramach Budz etu 

Obywatelskiegó na rók 2018. 

 

Wykaz projektów zlokalizowanych na terenie miasta Lądek-Zdrój 

WNIOSKODAWCA TYTUŁ PROJEKTU ZAKRES PROJEKTU MIEJSCE 
REALIZACJI 

KWOTA W 
ZŁ* 

Sandra 
Wojnarowska 

Kólórówó 
wókó ł nas 

Móntaz  urządzen  
zabawówych: 
hus tawka dla 
starszych dzieci, 
hus tawka dla 
młódszych dzieci, 
zjez dz alnia, bujak, 
ławó-stó ł. 

Teren 
stadiónu 
spórtówegó 

9 950,70  
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Olga 
Kaczmarczyk 

Zakup 
autómatycznegó 
defibrylatóra 
zewnętrznegó 
(AED) dla 
Lądka-Zdróju 

Zakup 
autómatycznegó 
defibrylatóra 
zewnętrznegó 
(AED) i tablic 
infórmujących ó 
jegó umiejscówieniu 
óraz 
przeprówadzenie 
akcji infórmacyjnej. 

Budynek 
Centrum 
Kultury i 
Rekreacji w 
Lądku-Zdróju 

6 274,00  

Mirosław Bryg Aktywnós c   pód 
chmurką 

Utwórzenie siłówni 
na wólnym 
pówietrzu przy 
bóisku szkólnym 
Szkóły Pódstawówej 
Nr 1 im. Janusza 
Kórczaka w Lądku-
Zdróju 

Teren óbók 
bóiska 
szkólnegó 
Szkóły 
Pódstawówej 
Nr 1 im. 
Janusza 
Kórczaka w 
Lądku-Zdróju 

10 000,00  

Paulina Bera Bezpiecznie na 
rówerze czyli 
jednós ladem 
ruszaj w s wiat - 
budówa 
miasteczka 
rówerówegó - 
etap I 

Przygótówanie 
prójektu na budówę 
miasteczka 
rówerówegó 

dz. nr 304/25 
przy ul. 
Kłódzkiej 
(dawny plac 
zabaw) 

10 000,00  

   Razem 36 224,70 

 

Wykaz projektów zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy Lądek-Zdrój 

WNIOSKODAWCA TYTUŁ PROJEKTU ZAKRES PROJEKTU MIEJSCE 
REALIZACJI 

KWOTA W 
ZŁ* 

Agnieszka 
Brzezińska 

Póprawa 
estetyki wsi 
Trzebieszówice 

Zakup urządzen  i 
sprzętó w 
ógródówych (kós 
spalinówych, 
pilarki, taczki, 
łópat, grabi, 
sekatóra, itp.) 

Trzebieszówice 9 991,00  

Łukasz Mróz Ogródzenie 
bóiska we wsi 
Skrzynka 

Wykónanie 
ógródzenia na 
terenie placu 
rekreacyjnegó we 
wsi Skrzynka, 
częs c  działek nr 41 
i 42 wzdłuz  drógi 
óznaczónej 

Skrzynka, dz. 
nr 41, 42 (plac 
rekreacyjny-
bóiskó 
wiejskie) 

10 000,00  
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numerem 
ewidencyjnym 
224/1. Długós c  
ógródzenia 100 m, 
wysókós c  1,5 m. 

Katarzyna 
Pasińska 

Dóinwestówanie 
placu sółeckiegó 
we wsi Stó jkó w 

Zakup i półóz enie 
kóstki brukówej 
przy wiacie 
rekreacyjnej óraz 
wybrukówanie 
miejsc 
parkingówych 
razem ókółó              
50 m2. 

Stó jkó w, dz. nr 
54 (plac 
sółecki) 

3 990,00  

Mariusz 
Gąsiorek 

Gós ciniec 
Lutyn ski - 
miejsce czyste i 
przyjazne z 
natury 

Zakup zbiórnika 
bezódpływówegó 
na s cieki dó 10m2 
wraz z dwóma 
tóaletami typu 
sławójka óraz 
kószami na s mieci. 

Lutynia, dz. nr 
86/1 (plac 
sółecki) 

4 000,00  

Marianna 
Kosmalska 

Siłównia 
zewnętrzna 

Dóstawa óraz 
móntaz  dwó ch 
pódwó jnych 
stanówisk 
treningówych óraz 
stójaka na rówery. 

Kąty 
Bystrzyckie, dz. 
nr 95/1 

7 992,00  

   Razem 35 973,00 

Razem wszystkie projekty BO 72 197,70 

 

Zasadniczym celem Budz etu Obywatelskiegó w Gminie Lądek-Zdró j jest większe ótwarcie na 

głós samych mieszkan có w, póprzez włączenie ich dó dyskusji na temat priórytetó w 

spółecznós ci lókalnej z perspektywy jej wspó lnegó dóbra. Cel ten ma prówadzic  dó aktywnegó 

zaangaz ówania się w próces ópracówania budz etu óbywatelskiegó óraz dó efektywnegó 

wydawania wspó lnych s ródkó w z lókalnegó budz etu i budówania więzi w lókalnej spółecznós ci, 

w efekcie prójekty są przeznaczóne dó realizacji – wpisując je dó uchwały budz etówej. 
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8. Pómóc spółeczna 

Ustawa ó pómócy spółecznej zawiera zamkniętą listę pówódó w, dla któ rych kaz dy mieszkaniec 

ma prawó skórzystac  z systemu pómócy spółecznej. Pódstawówą przesłanką przyznawania 

pómócy jest spełnienie wspóminanegó wczes niej kryterium dóchódówegó, infórmującegó 

ó istótnym braku s ródkó w dó z ycia, zaró wnó w przypadku ósóby samótnie góspódarującej, jak 

i całej ródziny. 

Wielkós c  s ródkó w finansówych przeznaczónych na pószczegó lne ródzaje s wiadczen , ich liczba 

óraz liczba ródzin, któ re ótrzymały pómóc przedstawia się następującó: 

Udzielone świadczenia — zasiłki stale w 2018 r. 

Formy pomocy Liczba osób 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

(w zł) 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w 

rodzinach 

Zasiłki stałe - 
ógó łem 

52 471 242 097,00 51 78 

W tym 
przyznanych dla 
ósóby: 

- samótnie 
góspódarującej 

37 348 196 315,00 37 37 

- pózóstającej w 
ródzinie 

16 123 45 782,00 15 42 

 

Zasiłki stałe stanówią ósłónę sócjalną dla ósó b całkówicie niezdólnych dó pracy z pówódu wieku 

lub niepełnósprawnós ci, któ re nie nabyły prawa dó s wiadczen  z innych systemó w 

zabezpieczenia spółecznegó. Ich wysókós c  uzalez nióna jest ód pósiadanegó dóchódu na ósóbę 

w ródzinie, stanówi bówiem ró z nicę między kryterium dóchódówym na ósóbę a dóchódem na 

ósóbę. 

Udzielone świadczenia w 2018 r. (zadanie własne Gminy) 

Formy pomocy Liczba osób 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

(w zł) 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w 

rodzinach 

Zasiłki ókresówe - 
ógó łem 

119 749 251 941,00 117 251 
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w tym: s ródki 
własne 

0 0 0 0 0 

w tym przyznane z 
pówódu  
(z wiersza 1): 
Bezróbócia 

76 455 164 083,00 75 187 

Długótrwałej 
chóróby 

7 31 5 907,00 7 12 

Niepełnósprawnós ci    26 111 34 692,00 26 66 

Móz liwós ci 
utrzymania lub 
nabycia uprawnien  
dó s wiadczen  z 
innych systemó w 
zabezpieczenia 
spółecznegó 

0 0 0 0 0 

Innegó pówódu 46 152 47 259,00 46 94 

Schrónienie 5 871 11 517,00 5 5 

Usługi ópiekun cze - 
ógó łem 

27 2746 7 678,00 27 29 

Sprawienie 
pógrzebu 

1 1 3 994,00 1 1 

Zasiłki celówe i 
w naturze - ógó łem 

114 330 55 933,00 112 191 

w tym:  

a) zasiłki celówe 

114 330 55 933,00 112 191 

b) zasiłki specjalne 
celówe 

16 29 3 436,00 16 20 

c) zasiłki celówe - 
zdarzenie lósówe 

0 0 0 0 0 

d) zasiłki rzeczówe 0 0 0 0 0 

 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Wielóletni Prógram Wspierania Finansówegó Gmin „Pómóc pan stwa w zakresie dóz ywiania”  

jest prógramem rządówym i realizówany jest na terenie gminy Lądek-Zdró j. 
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Prógram ten ma na celu długófalówe działanie w zakresie póprawy stanu zdrówia dzieci 

i młódziez y póprzez ógraniczanie zjawiska niedóz ywienia, póprawę póziómu z ycia ósó b i ródzin 

ó niskich dóchódach. 

Wykaz udziału s ródkó w Wójewódy Dólnós ląskiegó i udziału s ródkó w własnych Gminy Lądek-

Zdró j w realizacji Prógramu „Pómóc pan stwa w zakresie dóz ywiania” w 2018 r. 

ŚRODKI WOJEWODY ŚRODKI GMINY LĄDEK-ZDRÓJ 

79.403,72 52.935,82 

 

Pómóc w fórmie s wiadczen  pienięz nych i s wiadczen  rzeczówych realizówana z prógramu 

„Pómóc Pan stwa w Zakresie Dóz ywiania” w 2018 r. 

Wyszczegó lnienie 
s wiadczenie pienięz ne s wiadczenia rzeczówe 

ógó łem w tym na wsi ógó łem w tym na wsi 

Liczba ósó b, któ rym 
przyznanó decyzją 
s wiadczenie 

27 8 0 0 

Liczba ródzin 27 8 0 0 

Liczba ósó b w ródzinach 57 19 0 0 

Liczba s wiadczen  154 55 0 0 

Kószt s wiadczen  (w zł) - 
kwóta pódana w 
zaókrągleniu 

24 988,00 8 440,00 0 0 

Z tegó: S ródki własne 
gminy 

9 995,00 3 316,00 0 0 

Dótacja 14 993,00 5 064,00 0 0 

 

Pómóc w fórmie pósiłku realizówana z prógramu „Pómóc Pan stwa w Zakresie Dóz ywiania”- 

2018 r. 

Wyszczegó lnienie 

Pósiłek 

Ogó łem 
w tym na 

wsi 

w tym: 

Dzieci dó 7 róku z ycia 
Uczniówie dó czasu 
ukón czenia szkóły 
pónadgimnazjalnej 

Ogó łem 
w tym na 

wsi 
Ogó łem 

w tym na 
wsi 

Liczba ósó b 
kórzystających z pósiłku 

93 11 16 4 30 6 

Pełnegó óbiadu 93 11 16 4 30 6 

Jednegó dania górącegó 1 81 1 13 103 64 

Mleka, bułki/kanapki 0 0 0 0 0 0 

Liczba ródzin 66 54 0 0 0 0 
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Liczba ósó b w ródzinach 161 26 0 0 0 0 

Liczba pósiłkó w 14627 1266 1354 284 4180 888 

Pełnegó óbiadu 14566 1266 1.293 284 4180 888 

Jednegó dania górącegó 0 0 0 0 0 0 

Mleka, bułki/kanapki 0 0 0 0 0 0 

Kószt pósiłkó w - kwóta 
pódana w zaókrągleniu 

107352 8783 5073 1.126 33.074 6.952 

Z tegó: S ródki własne 
gminy 

42941 3513 2029 450 13.230 2.781 

Dótacja 64411 50.270 3.044 676 19.844 4.171 

Kószt jednegó pósiłku 7,34 6,94 3,75 3,96 7,91 7,83 

 

Wydatki na s wiadczenia ródzinne finansówane z dótacji celówej z budz etu pan stwa óraz liczba 

wypłacónych s wiadczen  w 2018 r. 

Wyszczegó lnienie Kwóta (w zł) Liczba 
wypłacónych 
s wiadczen  

Zasiłki ródzinne, z tegó na dzieckó w wieku: 582 530,00 5 001 

dó ukón czenia 5 róku z ycia 135 458,00 1 426 

pówyz ej 5 róku z ycia dó ukón czenia 18 róku 
z ycia 

400 632,00 3 231 

pówyz ej 18 róku z ycia dó ukón czenia 21 róku 
z ycia 

44 820,00 332 

pówyz ej 21 róku z ycia dó ukón czenia 24 róku 
z ycia 

1 620,00 12 

Dódatki dó zasiłkó w ródzinnych, tegó z tytułu: 225 471,00 1 801 

Uródzenia dziecka 23 000,00 23 

Opieki nad dzieckiem w ókresie kórzystania z 
urlópu wychówawczegó 

28 979,00 74 

Samótnegó wychówywania dziecka 32 099,00 163 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnósprawnegó 

27 970,00 259 

Pódjęcia przez dzieckó nauki w szkóle póza 
miejscem zamieszkania 

32 553,00 445 

Dódatek z tyt. Wielódzietnós ci 53 770,00 566 

Rózpóczęcia róku szkólnegó 27 100,00 271 

Zasiłki pielęgnacyjne 302 633,00 1 917 

Specjalny zasiłek ópiekun czy 85 647,00 163 

S wiadczenia pielęgnacyjne 255 045,00 173 

Jednórazówa zapómóga z tytułu uródzenia się 
dziecka 

45 000,00 45 

Zasiłek dla ópiekuna 68 040,00 127 

S wiadczenie ródzicielskie 210 380,00 228 
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S wiadczenia wypłacóne na pódst. Art.5, ust.3, 
ustawy ó s wiadczeniach ródzinnych (tzw. zł za 
zł) 

43 139,27 542 

Wsparcie kóbiet w ciąz y i ródzin „Za z yciem” 0 0 

 

Zadania ustawówe realizówane przez OPS w Lądku-Zdróju 

Liczba ródzin óbjętych zadaniami ustawówymi realizówanymi przez OPS w Lądku-Zdróju 

ZADANIA USTAWOWE 2018 

POMOC SPOŁECZNA 207 

S WIADCZENIA RODZINNE 605 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 71 

S WIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 457 

DOBRY START 300+ 516 

 

Opró cz realizacji zadan  ókres lónych ustawami i przepisami wykónawczymi dó tych ustaw 

Os ródek Pómócy Spółecznej w Lądku-Zdróju ró wniez  w 2018 r. starał się, stósównie dó 

istniejących pótrzeb, rózwijac  usługi, szczegó lnie usługi ópiekun cze dla ósó b starszych 

i niepełnósprawnych óraz pódejmówac  działania umóz liwiające rózwó j usług spółecznych, jak 

ró wniez  działan  wspómagających ósóby (i ródziny) zagróz óne marginalizacją zawódówą 

i spółeczną. 

Gmina Lądek-Zdró j uzyskała w róku 2018 dófinansówanie na zatrudnienie asystenta ródziny. 

Celem jegó pracy (wspó łpracy z pódópiecznym i jegó ródziną w miejscu zamieszkania) jest 

póprawa dótychczasówej sytuacji z yciówej ródzin z dysfunkcją, zwiększenie kómpetencji 

ródzicielskich, dóskónalenie umiejętnós ci wychówawczych i spółecznych ródzicó w, stwórzenie 

óptymalnych warunkó w dó wychówywania dzieci i samódzielnegó przezwycięz enia próblemó w 

ródziny. W róku 2018 pómócą asystenta zóstałó óbjętych 12 ródzin. 

 

9. Pómóc publiczna 

Pómóc publiczna dla przedsiębiórcó w pólega w szczegó lnós ci na ódróczeniu terminu płatnós ci 

pódatku lub rózłóz eniu jegó płatnós ci na raty, umórzeniu zaległós ci pódatkówych w całós ci lub 

w częs ci. 

W związku z pówyz szym w róku 2018 wydanó przedsiębiórcóm decyzje przyznające pómóc 

publiczną w następującym zakresie: 

• Umórzenie zaległós ci pódatkówych na łączna kwótę 157 545,05 zł 

• Umórzenie ódsetek ód zaległós ci pódatkówych na łączną kwótę 33 651,48 zł 

• Rózłóz enie na raty zaległós ci pódatkówych na łączną kwótę 307 136,15 zł 
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• Odróczenie terminu płatnós ci  na łączną kwótę 95 020,08 zł 

 

Uzasadnieniem udzielenia przedmiótówych zwólnien  i ulg pószczegó lnym pódmiótóm byłó 

spełnienie przesłanek zawartych w art. 67a § 1 óraz 67b § 1 i 2, zgódnie z któ rymi órgan 

pódatkówy na wniósek pódatnika móz e udzielic  ulgi w spłacie zóbówiązan  pódatkówych 

z uwagi na waz ny interes pódatnika lub interes publiczny. O przesłance „waz negó interesu” 

móz na mó wic  w przypadku znacznegó óbniz enia zdólnós ci płatniczych pódatnika, 

spówódówanych zdarzeniem lósówym, któ regó nie mó gł przewidziec  lub któ remu nie mó gł 

zapóbiec. Natómiast pód pójęciem „interesu publicznegó” nalez y rózumiec  pewną pótrzebę 

(dóbró), któ rej zaspókójenie pówinnó słuz yc  zbiórówós ci lókalnej lub całemu spółeczen stwu. 

Przez interes publiczny rózumie się ró wniez  dyrektywę póstępówania nakazującą miec  na 

uwadze respektówanie wartós ci wspó lnych dla całegó spółeczen stwa, takich jak 

sprawiedliwós c , bezpieczen stwó, zaufanie óbywateli dó órganó w pan stwa, sprawnós c  działania 

aparatu pan stwówegó itp. Interes publiczny tó ró wniez  sytuacja, w któ rej órgan pódatkówy 

rózpatrując wnióski ó ulgi pódatkówe musi rózwaz ac , by nie dóprówadzic  dó całkówitej 

rezygnacji  z nalez nych wpływó w budz etówych óraz uwzględnic  kóniecznós c  óchróny 

interesó w innych pódatnikó w w ramach ró wnós ci óbówiązkó w pódatkówych, czym tut. órgan 

pódatkówy uzasadniał przedmiótówe decyzje w sprawie rózłóz en  na raty zaległós ci 

pódatkówych czy ódróczen  terminó w płatnós ci. Pó przeanalizówaniu akt sprawy 

i przedstawianej w załączónych dókumentacjach sytuacji strón, tut. órgan pódatkówy óceniał, 

czy w sprawach zóstały spełnióne wskazane wczes niej przesłanki, gdyz  rózłóz enie na raty 

zaległych kwót dawałó strónóm móz liwós c  spłaty zaległós ci bez zbytniegó óbciąz ania 

finansówegó, natómiast Gmina w ókres lónym czasie ódzyskuje nalez ny jej pódatek, tym samym 

zóstaje zachówany interes publiczny.  

Decyzje órganu pódatkówegó stanówią decyzje uznaniówe, któ re są ógraniczóne kierunkówymi 

dyrektywami wybóru, jakimi są ókres lóne pówyz sze zwróty. Organ pódatkówy zatem pó 

zebraniu i przeanalizówaniu dówódó w grómadzónych w trakcie póstępówan  brał  pód uwagę 

czy w pószczegó lnych sprawach były spełnióne przesłanki waz negó interesu pódatnika jak 

ró wniez  interesu publicznegó i na tej pódstawie wydawał decyzje pódatkówe w sprawie 

przyznanych ulg. 

Jednóczes nie zgódnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. ó póstępówaniu w sprawach 

dótyczących pómócy publicznej (t.j. Dz. U z 2018 r. póz. 362 ze zm.) óraz Rózpórządzenia Rady 

Ministró w z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó łówegó spósóbu óbliczania wartós ci 

pómócy publicznej udzielanej w ró z nych fórmach (t.j. Dz. U. z 2018 r. póz. 461) óraz 

Rózpórządzenia Kómisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stósówania 

art. 107 i 108 Traktatu ó funkcjónówaniu Unii Európejskiej dó pómócy de minimis wyliczanó 

kwótę ulgi w tym zakresie – tzw. EDB, czyli wartós c  pómócy bruttó – tj. rzeczywistą wartós c  

ótrzymanej pómócy. 

Pómóc publiczna w rólnictwie z tytułu zwrótu pódatku akcyzówegó zawartegó w cenie óleju 

napędówegó wykórzystywanegó dó  pródukcji rólnej dla próducentó w rólnych pósiadających 

góspódarstwó rólne na terenie Gminy Lądek-Zdró j. 
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W 2018 r. udzielónó pómócy na 170 wnióskó w na łączną kwótę 126 870,54 zł 

 

10. Zasóby mieszkaniówe 

Mieszkaniówy zasó b Gminy Lądek-Zdró j na dzien  31 grudnia 2018 r. stanówiłó 395 lókali, w tym 

45 stanówiłó lókale sócjalne. Gmina pósiada ró wniez  53 lókale uz ytkówe. 

Uchwałą nr LV/354/2018 Rady Miejskiej w Lądku-Zdróju z dnia 28 marca 2018 r. uchwalónó 

„Wielóletni prógram góspódarówania mieszkaniówym zasóbem gminy Lądek-Zdró j na lata 

2018-2022”. Prógram ten stanówi fórmalna pódstawę realizacji zadania własnegó gminy 

w zakresie twórzenia warunkó w zaspókajania pótrzeb mieszkaniówych Gminy Lądek-Zdró j. 

W prógramie tym uznanó za uzasadnióne i kónieczne przeprówadzenie w budynkach 

stanówiących własnós c  i wspó łwłasnós c  Gminy Lądek-Zdró j inwestycji i remóntó w w takim 

zakresie, aby nieruchómós ci te mógły ósiągnąc  jak najlepszy stan techniczny. Zakłada się 

systematyczną póprawę stanu technicznegó zasóbu mieszkaniówegó gminy s cis le pówiązaną 

z zaplanówanymi w budz ecie s ródkami na ten cel óraz aktualną sytuacja finansówą Gminy 

Lądek-Zdró j. 

W celu prówadzenia włas ciwej góspódarki lókalami mieszkalnymi, nalez ytegó utrzymania 

stanu technicznegó budynkó w mieszkalnych, pódniesienia standardu technicznegó zasóbu 

mieszkaniówegó gminy, a w efekcie póprawy warunkó w mieszkaniówych najemcó w lókali 

ópracówanó w pówyz szym prógramie zasady pólityki czynszówej dla mieszkaniówegó zasóbu 

gminy.  

Miesięczne stawki czynszu najmu za 1 m2 pówierzchni uz ytkówej lókali ustala Burmistrz Lądka-

Zdróju z zachówaniem zasad wynikających z óbówiązujących w tym zakresie przepisó w 

prawnych. Czynnikami mającymi wpływ na wysókós c  czynszu, zgódnie z prógramem są: 

1) półóz enie budynku, w któ rym znajduje się lókal, 

2) Półóz enie lókalu w budynku, 

3) Wypósaz enie budynku i lókalu w urządzenia techniczne i instalacje, 

4) Ogó lny stan techniczny budynku w któ rym znajduje się lókal. 

Zarządzanie budynkami gminnymi óraz lókalami znajdującymi się w budynkach wspó lnót 

mieszkaniówych stanówiącymi zasó b mieszkaniówy Gminy Lądek-Zdró j, wykónywane jest 

w imieniu Gminy przez Lądeckie Usługi Kómunalne Sp. z ó.ó. w Lądku-Zdróju, w któ rej tó Spó łce 

Gmina Lądek-Zdró j pósiada 100% udziałó w.  

Zarządzanie budynkami, w któ rych wyódrębniónó własnós c  lókali, wykónywane jest przez 

zarządcó w nieruchómós ci, z uwzględnieniem wóli włas cicieli lókali wyraz ónej w fórmie 

uchwały wspó lnóty mieszkaniówej. 

Na dzien  31 grudnia 2018 r. wspó lnóty mieszkaniówe pód zarządem LUK Sp. z ó.ó. wynósiły 23, 

wspó lnóty mieszkaniówe pód óbcym zarządem wynósiły 36. 
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11. Bezpieczen stwó publiczne 

Na terenie gminy Lądek – Zdró j działa pięc  jednóstek Ochótniczych Straz y Póz arnych z czegó 

dwie nalez ą dó struktur KSRG. 

• OSP KSRG Lądek- Zdró j  typ s-5 

• OSP KSRG Trzebieszówice  typ s-3 

• OSP Radóchó w   typ s-1 

• OSP Kónradó w   typ s-1 

• OSP Skrzynka   typ s-1 

 

W róku 2018 Ochótnicze Straz e Póz arne z terenu Miasta i Gminy Lądek-Zdró j uczestniczyły w 

następującej ilós ci wyjazdó w. 

 POŻARY MIEJSCOWE 
ZAGROŻENIA 

ALARMY 
FAŁSZYWE 

 

OSP Lądek-Zdrój 49 69 6 Wyjazdy góspódarcze - 37 

OSP 
Trzebieszowice 

26 40 2 -- 

OSP Radochów 3 10 1 Wyjazdy góspódarcze - 1 

OSP Konradów 2 1 -- Wyjazdy góspódarcze - 1 

OSP Skrzynka 2 4 -- Wyjazdy góspódarcze - 14 

* Wyjazdy góspódarcze związane między innymi z dówózem wódy góspódarczej dla mieszkańców 

 

W ramach prójektu wspó łfinansówanegó ze s ródkó w Ministerstwa Sprawiedliwós ci w ramach 

Funduszu Pómócy Pókrzywdzónym óraz Pómócy Póstpenitencjarnej – Funduszu 

Sprawiedliwós ci w róku 2018 Gmina Lądek-Zdró j ótrzymała dófinansówanie w wysókós ci 99% 

- kwóta 16 679,52 zł, wkład własny gminy 1% - kwóta 168,48 zł - ógó łem kwóta zakupu sprzętu 

dla OSP 16 848,00 zł. 

W ramach dófinansówania zakupiónó: 

• Defibrylatór AED PHILIPS FRx – Ochótnicza Straz  Póz arna w Lądku-Zdróju 

• Defibrylatór AED PHILIPS FRx – Ochótnicza Straz  Póz arna w Trzebieszówicach 

• Tórba medyczna OSP-R1 – Ochótnicza Straz  Póz arna w Kónradówie 

• Tórba medyczna OSP-R1 – Ochótnicza Straz  Póz arna w Radóchówie 

• Tórba medyczna OSP-R1 – Ochótnicza Straz  Póz arna w Skrzynce 
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12. Inwestycje 

W róku 2018 wykónanó inwestycje: 

• Budówa ós wietlenia drógówegó ul. Rataja pómiędzy ul. Pówstan có w Wielkópólskich a ul. 

S niez ną – kwóta 17 727,00 zł;  

• Budówa ós wietlenia ulicznegó i parkówegó przy budynku Gimnazjum w Lądku-Zdróju – 

kwóta 6 600,00 zł.  

 

Wodociągi i kanalizacja 

Przebudówa sieci wódnó-kanalizacyjnej ul. Kłódzkiej i częs ci ul. Ogródówej – 443 674,00 zł 

 

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej 

 

 

W ramach zadan  inwestycyjnych w róku 2018 zrealizówanó zadania ópisane póniz ej: 

1. Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju 

 W dniu 22 lutegó 2017 r. zóstała zawarta Umówa nr RDPS.07.01.01-02-0034/16-00 na 

dófinansówanie ze s ródkó w Európejskiegó Funduszu Rózwóju Regiónalnegó w ramach RPO WD 

2014-2020 w kwócie 3 267 129,60 zł.  W dródze przetargu nieógraniczónegó w dniu 20 marca 

2017 r. pódpisanó umówę na budówę przedszkóla z Firmą MARKA PUTZ SYSTEM Piótr 

Siekan ski, wartós c  umówy zóstała ustalóna na kwótę 7 890 000,00 zł. Dódatkówó pódpisany 

aneksy zwiększające dófinansówanie prójektu ze s ródkó w budz etu Unii Európejskiej w sumie 

na kwótę 4525111,64 zł. Pó kóniec kwietnia 2018 r. Gmina Lądek-Zdró j ótrzymała pózwólenie 

na uz ytkówanie óbiektu i ód wrzes nia 2018 r. 145 dzieci zaczęły rók szkólny w nówym 

przedszkólu. 
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2. Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju 

etap II – budowa oddziału żłobkowego 

 

 

 

W związku z uzyskaniem dófinansówania z Európejskiegó Funduszu Rózwóju 

Regiónalnegó w ramach RPO WD 2014-2020 i pódpisaniem Umówy nr RDPS.06.01.01-

02-0006/16-00 na kwótę 1 000 403,65 zł, Gmina Ladek-Zdró j dófinansówała budówę 

z łóbek, któ ry funkcjónuje w budynku przedszkóla. Pó kóniec kwietnia 2018 r. Gmina 

Ladek-Zdró j ótrzymała pózwólenie na uz ytkówanie óbiektu i ód wrzes nia 2018 r. w 

z łóbku przygótówanó miejsce dla 29 dzieci.  

3. Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku-Zdroju. 

Zadanie finansówane ze s ródkó w Naródówegó Funduszu Ochróny S ródówiska i 

Góspódarki Wódnej na pódstawie umówy nr 220/2017/Wn07/FG-hg-dg/D z dnia 26-
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09-2017 r. Wykónawcą róbó t jest Przedsiębiórstwó Budówy Kópaln  PeBeKa, umówa 

pódpisana 18 czerwca 2018 r. na kwótę 18 016 517,25 zł, Nadzó r geólógiczny 

/inwestórski pełni HPC Pólgeól, umówa pódpisana 4 lipca 2018 r. kwóta 292 740,00 zł. 

W róku 2018 póniesiónó wydatki 83 640,00 zł – nadzó r geólógiczny/inwestórski, 2 583 

000,00 róbóty budówlane. 

 

 

5. Przebudowa targowiska w Lądku – Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną 

infrastrukturą techniczną oraz oraz rozbiórką budynków gospodarczych 

zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn. ewid. 020808_4 Lądek-Zdrój obręb 0003 

Stare Miasto 

Prójekt realizówany ramach PROW 2014-2020 w ramach nabóru dla óperacji 

„Inwestycje w targówiska lub óbiekty budówlane przeznaczóne na cele prómócji 

lókalnych próduktó w”, Umówa nr 00008-65171-UM0100006/17, kwóta dófinasówania 

992 462,00 zł. W róku 2018 przeprówadzónó przetarg i wyłóniónó wykónawcę róbó t 

budówlanych, pódpisanó umówę w dniu 20-08-2018 r. na kwótę 2 043 257,61 zł. W róku 

2018 póniesiónó następujące wydatki związane z realizacją budówy: Róbóty 
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budówlane: 275 883,94 zł, Inspektór nadzóru 6 150,00 zł. zakón czenie inwestycji 

planówane jest na lipiec 2019 r. 

 

 

6. Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego remont muszli 

koncertowej 

W róku 2018 przeprówadzónó przetarg i wyłóniónó wykónawcę róbó t budówlanych, 

pódpisanó umówę w dniu 30-08-2018 r. na kwótę 309 000,00 zł. 
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7. Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach wg projektu typ SW – 03B 

Prójekt realizówany ramach PROW 2014-2020 w ramach działania „Pódstawówe usługi 

i ódnówa wsi na óbszarach wiejskich” na óperacje typu „Inwestycje w óbiekty pełniące 

funkcje kulturalne”, Umówa nr 00046-65170-UM0110024/18, kwóta dófinasówania 

478 975,00 zł. W róku 2018 przeprówadzónó przetarg, wyłóniónó wykónawcę róbó t 

budówlanych, pódpisanó  umówę w dniu 27-11-2018 r. na kwótę 1 396 205,54 zł. 

Zakón czenie inwestycji planówane jest na wrzesien  2019 r. 

 

 

8. Remont budynku przy ul. Śnieżnej 43 

W róku 2018 przeprówadzónó przetarg, wyłóniónó wykónawcę róbó t budówlanych, 

pódpisanó  umówę w dniu 19-10-2018 na kwótę 394 612,24 zł. Zakón czenie inwestycji 

planówane jest na maj 2019 r. 
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9. Budowa szamba z odprowadzeniem ścieków przy budynku byłej szkoły w 

Radochowie – kwóta 11 038,58 zł. 

 

 

10. Budowa remizy OSP Radochów - etap kón cówy – budówa s wietlicy na póddaszu 

– kwóta 9441,25 zł. 
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11. Modernizacja budynku remizy OSP Konradów - Malówanie s wietlicy i klatki 

schódówej,  remónt klatki schódówej i kótłówni óraz częs ci garaz ówej - 10001,71 zł. 

 

12. Zadaszenie klatki schodowej prowadzącej do sali narad wraz z óddaniem dó 

uz ytkówania gó rnej częs ci remizy OSP Trzebieszówice - 9 501,48 zł óraz wydatki 

funduszu sółeckiegó 17 584,34 zł 

 

 

13. Modernizacja budynku szkoły w Radochowie na świetlicę wiejską – remónt sali 

i WC na parterze budynku – kwóta 49 957,00 zł. 

 

14. Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy  ul. Kościuszki 26 – kwóta 39 590,85 zł. 

 

15. Przebudowa budynku ratusza wraz z termomodernizacją w Lądku-Zdroju: 

• w częs ci dótyczącej pómieszczenia Sekretariatu – kwóta 25 331,94 zł; 

• w częs ci dótyczącej USC Sala s lubó w – kwóta 11 194,48 zł. 

 

16. Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2 i 6 – przygótówanie dókumentacji 

prójektówó-budówlanej – kwóta -78 169,94 zł 
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17. Osuszanie budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce poprzez iniekcję 

krystaliczną óraz móntaz  nawietrzakó w dynamicznych ókiennych - dótacja na 

inwestycje dla CKiR – 13 700,00 zł. 

 

18. Przebudowa oraz zmiana funkcji użytkowej budynku dawnej szkoły na salę 

spotkań w Konradowie - przygótówanie dókumentacji prójektówó-budówlanej – 

kwóta 26 998,50 zł. 

19. Rozpoczęcie modernizacji Dworca Kolejowego PKP – planówane zakón czenie 

Czerwiec 2019 
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Dódatkówó w Wydziale Inwestycji i Rózwóju były prówadzóne prójekty 

wspó łfinansówane ze s ródkó w európejskich:  

• „Czeskó-Pólska Mózaika” dófinansówany w ramach Funduszu Mikróprójektó w w 

Euróregiónie Glacensis Prógramu Interreg V-A Republika Czeska-Pólska. 

• Dólnós ląskie Z łóbki” wspó łfinansówany z budz etu s ródkó w Európejskiegó Funduszu 

Spółecznegó w ramach RPOWD 2014-2020. 

• „Odkrywam, dós wiadczam, badam - Nówóczesna szkóła drógą dó sukcesu prójekt 

wspó łfinansówany ze s ródkó w Európejskiegó Funduszu Rózwóju Európejskiegó w ramach 

RPOWD 2014-2020. 

 

 

 

13. Infrastruktura drógówa 

Przez teren Gminy Lądek-Zdró j przebiega pónad 280 km dró g z tegó 30,4 km na terenie 

miasta (11%). Drógi gminne tó 27,03 km, z czegó 18,93 km tó drógi miejskie (70%). 

Przez granice administracyjne gminy przebiegają drógi wójewó dzkie nr 390 i  nr 392, 

któ rych długós c  wynósi ódpówiednió: 

W granicach miasta: 

• 390 – 4,37 km 

• 392 – 3,44 km 

Póza granicami miasta: 

• 390 – 7,00 km 

• 392 – 9,72 km 

 

 

Drógi na terenie miasta Lądek-Zdró j. 

RODZAJ DROGI CAŁKOWITA 
DŁUGOŚĆ 

UDZIAŁ 
PROCENTOWY 

WSKAŹNIK GĘSTOŚCI 

KM/100 KM2 

Drógi wójewó dzkie 7,81 25,67 7,64 

Drógi pówiatówe 3,68 12,10 6,82 

Drógi gminne 18,93 62,23 15,73 

RAZEM 30,42 100,00 30,19 
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Zestawienie dró g póza granicami miasta. 

RODZAJ DROGI CAŁKOWITA 
DŁUGOŚĆ 

W TYM ILOŚĆ 
UTWARDZONYCH 

WSKAŹNIK GĘSTOŚCI 
KM/100 KM2 

Drógi wójewó dzkie  16,72 16,72 14,29 

Drógi pówiatówe 41,07  ók 30,00 35,10 

Drógi gminne 8,10 8,10 6,89 

Drógi dójazdówe dó 
gruntó w rólnych i 
les nych 

188,40 11,84 160,47 

RAZEM 254,29 66,66 217,34 

 

Drógi w Gminie Lądek-Zdró j są w zró z nicówanym stanie technicznym, jednak ich stan z 

kaz dym rókiem ulega znaczącej póprawie. Jest tó spówódówane inwestycjami gminy w 

zakresie infrastruktury drógówej. W óstatnich latach zóstały zrealizówane inwestycje 

pólegające na przebudówie ul. Kópernika i ul. Zamkówej, ul. Rataja, ul. Słónecznej, ul. 

Alei Marzen . Na pl. Marii Curie Skłódówskiej zóstał wybudówany parking dla 

samóchódó w ósóbówych. 

Wykaz dró g gminnych w granicach administracyjnych miasta 

LP. NAZWA ULICY NR EWID. DŁUGOŚĆ [KM] 

1 Bema 119791D 0,207 

2 Bróniewskiegó 119792D 0,435 

3 Brzózówa 119793D 0,181 

4 Ceglana 119794D 0,076 

5 Cicha 119795D 0,351 

6 Cienista 119796D 0,204 

7 Fabryczna 119797D 0,833 

8 Fiółkówa 119845D 0,078 

9 Gerberó w 119846D 0,229 

10 Gó rzysta 119798D 0,207 

11 Gwiez dzista 119799D 0,071 

12 Jadwigi 119800D 0,258 

13 Pl. Jagiellón ski 119801D 0,083 

14 Kólejówa 119802D 0,112 

15 Kópernika 119803D 0,244 

16 Kósmónautó w 119804D 0,147 

17 Kós cielna  119805D 0,413 
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18 Krókusó w 119847D 0,244 

19 Kró tka 119806D 0,122 

20 Langiewicza 119807D 0,785 

21 Les na 119808D 0,445 

22 Makówa 119848D 0,247 

23 Aleja Marzen  119809D 0,537 

24 Miła 119810D 0,139 

25 Móniuszki 119811D 0,593 

26 Nadbrzez na 119812D 0,329 

27 Niezapóminajek 119849D 0,357 

28 Paderewskiegó 119813D 0,204 

29 Pl. Partyzantó w 119814D 0,253 

30 Pólna 119815D 0,098 

31 Pówst. Wlkp. 119816D 0,421 

32 Przechódnia 119817D 0,269 

33 Rataja 119818D 0,248 

34 Rynek  119819D 0,252 

35 Pl. Skłódówskiej 119820D 0,146 

36 Słódówa 119821D 0,316 

37 Słóneczna 119822D 0,129 

38 Słówackiegó 119823D 0,116 

39 Spacerówa 119824D 0,302 

40 Pl. Starómłyn ski 119825D 0,095 

41 Stókrótek 119850D 0,255 

42 Stórczykó w 119851D 0,23 

43 Straz acka 119826D 0,174 

44 S niez na 119827D 0,827 

45 Parkówa 119828D 0,584 

46 Trzech Wieszczy 119829D 0,194 

47 Węglówa 119830D 0,416 

48 Wiósenna 119831D 0,64 

49 Wiejska 119832D 2,193 

50 Wólnós ci 119833D 0,571 

51 Wrzósówa 119852D 0,059 

52 Zamkówa I 119834D 0,474 
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53 Zamkówa II 119835D 0,383 

54 Zdrójówa 119836D 0,298 

55 Zwycięstwa 119837D 0,523 

56 Z wirki i Wigury 119838D 0,329 

RAZEM 18,926 

 

Wykaz dró g gminnych póza granicami administracyjnymi miasta 

LP. LOKALIZACJA NR EWID. DŁUGOŚĆ [KM] 

57 Trzebieszówice ód drógi 
wójewó dzkiej nr 392 (przy 
Przychódni Zdrówia) dó drógi 
pówiatówej nr 3258 

119839D 0,447 

58 Trzebieszówice ód drógi 
wójewó dzkiej nr 392 (przy Zamku) 
dó drógi pówiatówej nr 3258 

119840D 1,576 

59 Trzebieszówice ód drógi 
wójewó dzkiej nr 392 (stary 
ódcinek) dó drógi gminnej nr 
119984D (przy Zamku) 

119841D 1,901 

60 Stó jkó w dróga przez wies  - ód drógi 
wójewó dzkiej nr 392 dó drógi 
wójewó dzkiej nr 392 

119842D 1,082 

61 Radóchó w ódcinek ód skrzyz ówania 
z drógą pówiatówą dó skrzyz ówania 
z drógą gminną ul. Wiejską 

119843D 1,313 

62 Radóchó w ódcinek ód skrzyz ówania 
z drógą pówiatówą dó skrzyz ówania 
z drógą wójewó dzką nr 392 

119844D 1,745 

RAZEM 8,064 

OGO ŁEM 26,99 

 

Drógi wewnętrzne ó nawierzchni bitumicznej 

LP. LOKALIZACJA NR EWID. DŁUGOŚĆ [KM] 

63 Skrzynka dróga głó wna przez wies  234, 235/1 i 232 3,300 

64 Skrzynka  268 0,450 

65 Skrzynka  269/1 0,250 

66 Skrzynka  262 0,305 

67 Skrzynka  258 0,939 
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68 Kąty Bystrzyckie 68/2 0,445 

69 Trzebieszówice 181 0,470 

70 Trzebieszówice 354, 427 i 428 0,814 

71 Trzebieszówice 401/2 0,025 

72 Trzebieszówice - Radóchó w 535, 531, 501 0,600 

73 Radóchó w 401,405 0,758 

74 Radóchó w 365 0,798 

75 Radóchó w 391 0,624 

76 Radóchó w 270 0,117 

77 Radóchó w 455, 458 0,510 

78 Radóchó w 429, 431 0,340 

79 Kónradó w 420 i 426 0,135 

80 Kónradó w 436 0,121 

81 Orłówiec 86 0,209 

82 Stó jkó w 6 0.334 

83 Stó jkó w 27 0,550 

84 Stó jkó w 62 0,400 

85 Stó jkó w 291, 294,139 1,046 

RAZEM 13,206 

 

Wykaz dró g pówiatówych w granicach administracyjnych miasta Lądek-Zdró j 

LP.  NR 
DROGI 

 PRZEBIEG DROGI  MIEJSCOWOŚĆ  DŁUGOŚĆ 
DROGI [KM] 

1 bn dróga pówiatówa: ul. Kónópnickiej : 
ód drógi wójewó dzkiej 390 dó drógi 
gminnej 119824 – ul. Spacerówej 

Lądek-Zdró j 0,584 

2 bn dróga pówiatówa: ul. Lipówa (częs c  
ulicy): ód drógi wójewó dzkiej 390 dó 
drógi pówiatówej – pl. marian ski i 
drógi gminnej 119833 – ul. Wólnós ci 

Lądek-Zdró j 0,430 

3 bn dróga pówiatówa: pl. Marian ski : ód 
drógi pówiatówej ul. Orlej dó drógi 
pówiatówej ul. Lipówej i drógi 
gminnej 119823 – ul. Słówackiegó 

Lądek-Zdró j 0,154 

4 bn dróga pówiatówa: ul. Orla : ód drógi 
pówiatówej -pl. Marian ski dó drógi 
pówiatówej - ul. Ostrówicza 

Lądek-Zdró j 0,260 
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5 bn dróga pówiatówa: ul. Ostrówicza: ód 
drógi pówiatówej – ul. Orlej dó drógi 
pówiatówej – ul. Kós ciuszki 

Lądek-Zdró j 0,131 

6 bn  Chódniki przy dródze pówiatówej - 
ul. Kós ciuszki (wykaz póniz ej) 

Lądek-Zdró j 0,455 

7 bn  Chódniki przy dródze pówiatówej - 
ul. Kłódzkiej (wykaz póniz ej) 

Lądek-Zdró j 0,030 

8 bn  Chódniki przy dródze pówiatówej - 
ul. Ogródówej (wykaz póniz ej) 

Lądek-Zdró j 0,140 

9 bn dróga pówiatówa: ul. Kłódzka – 
jezdnia : ód drógi wójewó dzkiej 392 
dó drógi pówiatówej ul. Ogródówej 

Lądek-Zdró j 0,272 

10 bn dróga pówiatówa: ul. Ogródówa i ul. 
Pówstan có w Wlkp. – jezdnia ód drógi 
pówiatówej – ul. Kłódzkiej dó drógi 
pówiatówej – ul. Kós ciuszki 

Lądek-Zdró j 0,577 

11 bn dróga pówiatówa: ul. Kós ciuszki – 
jezdnia ód drógi pówiatówej ul. 
Ogródówej dó drógi dó budynku nr 
72 (nadles nictwa) 

Lądek-Zdró j 1,230 

   RAZEM  4,263 

   W tym  

   jezdnie  3,638 

   chodniki  0,625 

 

Wykaz dró g pówiatówych póza granicami administracyjnymi miasta Lądek-Zdró j 

LP.  NR 
DROGI 

 PRZEBIEG DROGI DŁUGOŚĆ 
DROGI [KM] 

1 3253D Przez wies  Radóchó w 3,25 

2 3251D Wójtó wka – Wrzósó wka - Lutynia 9,36 

3 3249D Przez wies  Orłówiec 3,60 

4 3250D Lądek – Zdró j – granica Pan stwa 5,75 

5 3252D Od DW 392 dó DW 392 przez Kąty Bystrzyckie 7,96 

6 3257D Przez wies  Kónradó w 6,00 

7 3258D Od DW 392 w kierunku wsi Skrzynka 5,15 

  RAZEM 41,07 
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Wydatki biez ące w róku 2018 związane z utrzymaniem dró g gminnych zrealizówanó 

w kwócie 155 998,97 zł z tegó 38 350,01 zł wydatkówanó na zakup materiałó w 

(kruszywó, znaki drógówe, uchwyty dó znakó w, rury, właz kanałówy, przepusty 

betónówe, plastikówe pójemniki na ódpady, bariera drógówa), remónty cząstkówe dró g 

gminnych (56 097,10 zł), na usługi 61 398,20 zł (kószenie i utrzymanie póbóczy, róczny 

przegląd dró g i móstó w, kónserwacja óznakówania, wymiana i móntaz  szyb w wiatach 

przystankówych, malówanie barierek i ławek, usługa kurierska bariery drógówej) óraz 

czynsz dzierz awy za zajęcie drógi (153,66 zł).  

W 2018 róku zadania realizówane w infrastrukturze drógówej óbejmówały 

przebudówę dró g w póniz szych lókalizacjach i inne działania: 

• ul. Przechódnia – przebudówa chódnika ó pówierzchni 98 m2 , wartós c : 21 602,47 zł. 

• ul. Zamkówa – przebudówa schódó w - 42,5 m2, wartós c : 15 925,06 zł. 

• pl. M.C. Skłódówskiej – przebudówa schódó w - 32 m2, wartós c : 39 000 zł. 

• ul. Pólna – budówa chódnika óraz parkingu – 675 m2, wartós c : 145 227,50 zł. 

• Kónradó w - przebudówa drógi gminnej wewnętrznej nr 268 – jezdnia 550 m, wartós c : 366 

786,97 zł w tym dótacja MSWiA w kwócie 257 646,00 zł. 

• Trzebieszówice – módernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Białą Lądecką 43 m2, 

wartós c : 19 507,02 zł. 

• Przebudówa ul. Stórczykó w - 14 760,00 zł (prójekt). 

• Przebudówa drógi nr 189 w Trzebieszówicach - 7 564,50 zł (prójekt). 

• Zakup wraz móntaz em stacji ładówania pójazdó w elektrycznych - 19 618,50 zł. 

 

 

pl. M.C. Skłodowskiej – 

przebudowa schodów 
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Konradów - przebudowa drogi 

gminnej wewnętrznej nr 268 – 

jezdnia 550 m 

 

Dódatkówó w 2018 r. Pówiat Kłódzki przy udziale finansówym Gminy realizówał 

inwestycję pn. „Odbudówa drógi pówiatówej ul. Kłódzka i ul. Ogródówa w Lądku – 

Zdróju, km 0+050 dó 0+300 – II etap [intensywne ópady deszczu czerwiec 2013 r.]”, 

wartós c  zadania: 1 272 916,05 zł, a udział finansówy Gminy Lądek-Zdró j wynió sł 127 

292,00 zł. 

 

13.1. Komunikacja 

Organizatórem transpórtu zbiórówegó na terenie Gminy jest Pówiat Kłódzki. Gmina  

Lądek-Zdró j pósiada w swóim zarządzie 21 przystankó w kómunikacyjnych, w tym 5 na 

terenie miasta. Usługa przewózówa w  zakresie ógó lnódóstępnegó transpórtu 

zbiórówegó w ramach linii regularnych realizówana jest przez dwó ch przewóz nikó w: 

Przedsiębiórstwó Kómunikacji Samóchódówej w Kłódzku óraz Przedsiębiórstwó 

Wielóbranz ówe „Beskid”.  

 

13.2. Oświetlenie ulic, placów i dróg  

Zrealizówane wydatki biez ące w wysókós ci 406 939,66 zł związane są z kósztami 

energii ós wietlenia ulicznegó na terenie gminy, eksplóatacją i kónserwacją urządzen  

energetycznych. 
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14. Ochróna s ródówiska naturalnegó 

14.1. Utrzymanie zieleni 

Tereny zieleni miejskiej Lądka-Zdróju zajmują łączną pówierzchnię 189030m2 

(18,9ha), składają się na nią: 

• Park 1000-lecia ó pówierzchni  

• Park Zdrójówy im. Jana Pawła II 

• Park Móniuszki 

• Skwer przy Alei Marzen  

• Skwer przy ul. Bema 

• Skwer przy ul. Havla 

• Skwer na Placu Partyzantó w 

• Skwer przy ul. Móniuszki 

• Skwer przy ul. Ogródówej / ul. Kłódzkiej 

• Skwer za Cmentarzem 

• Cmentarz Kómunalny 

• Skwer przy Stadiónie piłkarskim 

• Skwer przy ul. Straz acka / ul. Ogródówa 

• Skwer pómiędzy ul. Ogródówa i ul. Pówstan có w Wielkópólskich 

• Skwer na Wyspie Młyn skiej 

• Skwer przy Móstówiadukcie 

• Skwer przy przedszkólu 

• Skwer wzdłuz  rzeki Biała Lądecka 

• Skwer przy ul. Nadbrzez na 

• Skwer na Róndzie 

 

Na terenach tych prówadzóne są prace utrzymaniówe związane z: 

• kószeniem i pódlewaniem trawnikó w 

• pieleniem, pódlewaniem i óbsadzaniem kwiatami rabat kwietnikówych,  

• óbsadzaniem rabat rós linami jednórócznymi,  

• pielenie, pódlewanie, przycinanie i uzupełnianie ubytkó w w nasadzeniach wielóletnich 

(krzewó w i drzew),  

• nówe nasadzenia drzew i krzewó w,  

• nasadzenia kwiatami, pielenie i pódlewanie dónic kwietnikówych 

• nasadzenia kwiatami, pielenie i pódlewanie wiez  kwietnikówych 

• letnie i zimówe utrzymanie alejek parkówych (zamiatanie, óds niez anie) 

• wywó z ódpadó w z kószy parkówych 
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• utrzymywanie elementó w infrastruktury technicznej związanej z zagóspódarówaniem 

zieleni, w tym utrzymywanie biez ące dwó ch fóntann, nawierzchni chódnikówych, latarni 

parkówych, kószy parkówych, ławek parkówych 

 

14.2. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami 

Utwórzenie i óbsługa systemu góspódarówania ódpadami kómunalnymi na terenie 

Gminy Lądek-Zdró j tó óbówiązek wynikający z ustawy ó utrzymaniu czystós ci 

i pórządku w gminach. W ramach tegó óbówiązku Gmina prówadzi działania związane 

z ódbiórem i zagóspódarówaniem ódpadó w kómunalnych z nieruchómós ci 

zamieszkałych i niezamieszkałych.  

Od 2013r. Firma Eneris Surówce S.A. s wiadczy usługę ódbióru i zagóspódarówania 

ódpadó w kómunalnych z nieruchómós ci zamieszkałych i niezamieszkałych  z terenu 

Gminy Lądek-Zdró j. Firma prówadzi ró wniez  Punkt Selektywnegó Grómadzenia 

Odpadó w Kómunalnych tzw. PSZOK óraz wypósaz a nieruchómós ci w pójemniki. 

Odpady kómunalne zmieszane, ódpady zielóne óraz pózóstałós ci z sórtówania ódpadó w 

kómunalnych przeznaczónych dó składówania zagóspódarówywane są w Regiónalnym 

Centrum Góspódarówania Odpadami w Dómaszkówicach, ul. Piłsudskiegó 32, Nysa, 

póniewaz  Gmina Lądek-Zdró j zgłósiła akces dó wójewó dztwa ópólskiegó i tam jest ujęta 

w Wójewó dzkim Planie Góspódarki Odpadami dla Wójewó dztwa Opólskiegó jakó región 

półudniówó zachódni. 

Od lipca 2017r. na terenie Gminy Lądek-Zdró j óbówiązuje Uchwała XXXVIII/254/2017 

Rady Miejskiej Lądka-Zdróju z dn. 20 marca 2017r. (Dz.U. z 2017 póz. 1412) w sprawie 

wprówadzenia Regulaminu utrzymania czystós ci i pórządku na terenie Gminy Lądek-

Zdró j dóstósówująca spósó b segregacji ódpadó w dó rózpórządzenia Ministra 

S ródówiska w sprawie szczegó łówegó spósóbu selektywnegó zbierania wybranych 

frakcji ódpadó w.  

Na terenie Gminy wysegregówuje  się następujące frakcje ódpadó w: ópakówania 

z papieru i tektury, ópakówania ze szkła, ópakówania z twórzyw sztucznych i metalu, 

ódpady ulegające biódegradacji w tym ódpady zielóne tzw. „Bió”, ódpady pózóstałe pó 

segregacji, ódpady zmieszane, w tym pópió ł, zanieczyszczóna fólia i papier, ódpady 

higieniczne. 

Póniz ej tabela dane na 2018r. dót. ilós ci deklaracji óraz liczby ósó b óbjętych systemem 

gósp. ódpadami. 

liczba deklaracji złóz ónych przez mieszkan có w  Gminy Lądek-Zdró j 3812 

liczba ósó b óbjętych systemem na teren miasta 3501 

liczba ósó b óbjętych systemem na teren wsi 2547 
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ilós c  deklaracji dót .pójemnikó w 499 

 

W 2018r ódebranó z terenu miasta i gminy Lądek-Zdró j 3 097,13 Mg ódpadó w 

kómunalnych ó 169,03 Mg więcej niz  w 2017r. Większa ilós c  ódpadó w na  związana jest 

z wzrastającą liczbą turystó w ódwiedzających Gminę. W 2018r. ódebranó 2 849,4 Mg 

zmieszanych ódpadó w kómunalnych, mniej ó 136,68 Mg w stósunku dó 2017r. 

Jednym z głó wnych celó w systemu jest zrealizówanie óbówiązkó w wynikających 

z dyrektyw unijnych związanych z ósiągnięciem ódpówiednich póziómó w ódzysku 

pószczegó lnych frakcji ódpadó w. Z przeprówadzónych óbliczen  wynika, z e w róku 2018 

pózióm masy ódpadó w kómunalnych ulegających biódegradacji zeskładowanych 

wynosi 32 % w stósunku dó masy tych ódpadó w wytwórzónych w 1995 róku. W 

związku z pówyz szym pózióm ógraniczenia masy ódpadó w kómunalnych ulegających 

biódegradacji przekazywanych dó składówania w róku 2018 zóstał ósiągnięty 

(maksymalny pózióm wynósi 40%). 

Biórąc pód uwagę wymagania Rózpórządzenia Ministra S ródówiska z dnia 29 maja 

2012 r. w sprawie póziómó w recyklingu, przygótówania dó pónównegó uz ycia i ódzysku 

innymi metódami niektó rych frakcji ódpadó w kómunalnych Gmina Lądek-Zdró j 

osiągnęła jedynie 15 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, twórzyw sztucznych i szkła, liczóny łącznie dla wszystkich pódanych 

frakcji ódpadó w kómunalnych. Wymagany zgónie z rózpórządzeniem pózióm 

recyklingu na 2018 r. wynósi 30 %, wóbec pówyz szegó Gmina Lądek-Zdró j nie 

wywiązała się z óbówiązku narzucónegó przedmiótówemu rózpórządzeniem. 

Gmina Lądek-Zdró j  w róku 2018  ósiągnęła 100 % póziómu recyklingu, przygótówania 

dó pónównegó uz ycia i ódzysku innymi metódami ódpadó w budówlanych 

i rózbió rkówych (remóntówó – budówlanych). Osiągnęła tym samym wymagany 

pózióm, zgódnie z Rózpórządzeniem Ministra S ródówiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. 

z 2016 r. póz. 2147), któ ry w róku 2018 wynósił 50 % dla ódpadó w budówlanych 

i rózbió rkówych. 

Ze względu na nieósiągnięcie póziómu ódzysku papieru metali, twórzyw sztucznych 

óraz szkła, nalez y pódjąc  działania edukacyjne skierówane dó wszystkich grup 

wiekówych a takz e działania kóntrólne, mające na celu zmóbilizówanie mieszkan có w 

dó lepszej dókładniejszej segregacji ódpadó w. 

 

14.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

"Planu Góspódarki Niskóemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdró j na lata 2016-2020" zóstał 

przyjęty Uchwałą nr XXIV.149.2016r. Rady Miejskiej Lądka-Zdróju w sprawie przyjęcia 
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PGN dla Gminy Lądek-Zdró j na lata 2016-2020. Następnie zmienióny Uchwałą nr 

XXXIII.208.2016 z dn.28.11.2016r. w sprawie przyjęcia PGN dla Gminy Lądek-Zdró j na 

lata 2016-2020. 

Przy ópracówywaniu Planu góspódarki niskóemisyjnej Gminy Lądek-Zdró j wziętó pód 

uwagę następujące załóz enia:  

• Planem óbjętó całós c  óbszaru geógraficznegó Gminy Lądek-Zdró j,  

• w Planie uwzględniónó zakres działan  przewidzianych dó realizacji na szczeblu gminy,  

• skóncentrówanó się na działaniach niskóemisyjnych i efektywnie wykórzystujących 

zasóby,  

• w Planie óraz w planówanych przedsięwzięciach uwzględniónó wspó łuczestnictwó 

przedsiębiórstw energetycznych óraz ódbiórcó w energii (pódmióty usługówó-

przemysłówe, firmy transpórtówe, góspódarstwa dómówe),  

• Planem óbjętó w szczegó lnós ci óbszar, w któ rym władze lókalne mają wpływ na zuz ycie 

energii w perspektywie długóterminówej (m.in. budynki uz ytecznós ci publicznej, 

transpórt gminny, ós wietlenie uliczne etc.),  

• w Planie przewidzianó działania mające wpływ na zmiany póstaw kónsumpcyjnych 

uz ytkównikó w energii,  

• zapewniónó spó jnós c  Planu góspódarki niskóemisyjnej z ópracówanymi bądz  twórzónymi 

dókumentami strategicznymi i planistycznymi.  

 

Gmina Lądek-Zdró j póprzez ópracówanie Planu Góspódarki Niskóemisyjnej 

zóbówiązała się dó pódejmówania działan  mających na celu póprawę jakós ci pówietrza 

na swóim óbszarze m.in. póprzez: 

• redukcję emisji gazó w cieplarnianych, 

• zwiększenie ódsetka energii póchódzącej ze z ró deł ódnawialnych i alternatywnych, 

• pódniesienie efektywnós ci energetycznej. 

 

Są tó trzy głó wne cele, któ re będzie realizówac  Gmina nie tylkó dó 2020 róku, ale 

i w dalszej perspektywie czasu. Realizacja załóz en  długóterminówych będzie 

wykónywana póprzez pódejmówanie szczegó łówych działan  ukierunkówanych na 

póprawę jakós ci pówietrza. Dó priórytetówych zadan  nalez y zaliczyc : 

• kóntynuówanie termómódernizacji budynkó w (w tym budynkó w uz ytecznós ci publicznej), 

• zagwarantówanie ciągłós ci dóstaw ciepła i energii elektrycznej na terenie gminy póprzez 

remónty i módernizacje i biez ące utrzymanie w dóbrym stanie technicznym urządzen  

sieciówych, 

• wspieranie wykórzystania energii ódnawialnej (w szczegó lnós ci instalacja kólektóró w 

słónecznych i pómp ciepła, wykórzystanie biómasy), 
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• módernizację i wymiana nieefektywnegó ós wietlenia ulicznegó, 

• budówę s ciez ek rówerówych i própagówanie transpórtu rówerówegó, 

• rózwaz ne planówanie przestrzeni urbanistycznej, 

• pódejmówanie działan  prómujących redukcję emisji CO2 óraz pódniesienie efektywnós ci 

energetycznej. 

 

Cel strategiczny 

Cel strategiczny óraz cele szczegó łówe zóstały sfórmułówane zgódnie z zasadą SMART. 

Oznacza tó, z e są óne sprecyzówane, mierzalne, ósiągalne, realistyczne óraz ógraniczóne 

czasówó. Cel strategiczny ókres la długóterminówe kierunki działania, a cele 

szczegó łówe są jegó uzupełnieniem.  

Priórytetem Gminy Lądek-Zdró j jest redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2). Stópien  

redukcji emisji ókres lany jest w óparciu ó prógnózę emisji na rók 2020, któ ra stanówi 

bazę przy niepódejmówaniu działan  z zakresu góspódarki niskóemisyjnej. Wariant 

dócelówy ókres la zatem móz liwą wielkós c  redukcji emisji w stósunku dó wariantu 

pódstawówegó. Zatem celem strategicznym na rók 2020 jest ógraniczenie póziómu 

emisji dwutlenku węgla ó ókółó 10%. Zakładana redukcja póziómu emisji w róku 

dócelówym (2020) wyniesie 3 509,06 Mg (póniz sza tabela). 

Emisja dwutlenku węgla w pószczegó lnych sektórach w róku bazówym (2014 r.) óraz w róku 

dócelówym (2020 r.) w Mg/rók. 

Sektor Całkowita emisja CO2 

2014 2020  
wariant 

pódstawówy 

2020  
wariant dócelówy 

Użyteczność 
publiczna 

748,69 811,06 729,95 

Mieszkalnictwo 17 858,68 18 696,24 16 826,61 

Transport 16 228,48 17 488,33 15 739,50 

Oświetlenie 661,38 793,66 714,29 

Gospodarka  

wodno-
kanalizacyjna 

61,57 64,64 58,18 

Działalność 
gospodarcza 

6 531,33 7 251,69 6 526,52 

RAZEM 44 104,12 45 105,63 40 595,06 
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Prógnózuje się, iz  dó róku 2020 przy niepódejmówaniu działan  z zakresu góspódarki 

niskóemisyjnej nastąpi wzróst emisji CO2 ó 1 001,51 Mg, czyli ó 2,27% w stósunku dó 

róku bazówegó. Aby ósiągnąc  wymagany cel nalez y wdróz yc  plan działan , któ re pózwólą 

zredukówac  emisję ó 3 509,06 Mg, a więc ó 10% w stósunku dó prógnózy. Kónieczne 

jest zatem zmniejszanie emisji ó s rednió 701,81 Mg CO2 rócznie. 

Zakładany cel móz na zrealizówac  jedynie póprzez systemówe działania władz 

samórządówych w zakresie zwiększenia efektywnós ci wykórzystania energii, 

wykórzystania ódnawialnych z ró deł energii óraz edukacji spółecznej. 

 

Cele szczegółowe 

Celami szczegó łówymi niniejszegó Planu są: 

• zmniejszenie zuz ycia energii elektrycznej w budynkach  

• wzróst liczby zmódernizówanegó ós wietlenia ulicznegó 

• wzróst liczby zmódernizówanegó ós wietlenia w budynkach uz ytecznós ci publicznej 

• póprawa jakós ci dró g, wpływająca na zuz ycie paliw, 

• utrzymanie na niskim póziómie zuz ycia paliw przez s ródki transpórtu, 

• zwiększenie wykórzystania OZE w pródukcji energii, 

• rózwó j sieci dró g rówerówych w granicach gminy 

• kóntynuówanie gazyfikacja Gminy i przyłączenie jak największej liczby dómó w dó sieci 

gazówniczej, 

• termómódernizacja óbiektó w budówlanych nalez ących dó ósó b prywatnych, 

• pómóc (uzyskiwanie dótacji) w wymianie z ró deł ógrzewania budynkó w z węglówegó na 

inne, charakteryzujące się mniejszą emisją gazó w cieplarnianych, 

• stwórzenie móz liwós ci i pómóc w upówszechnieniu wykórzystywania OZE w óbiektach 

budówlanych nalez ących dó spółeczen stwa, 

• zmniejszenie energóchłónnós ci óbiektó w budówlanych nalez ących dó Gminy, 

• stósówanie OZE w nówóbudówanych i remóntówanych óbiektach publicznych. 

Zadania s rednió- i kró tkóterminówe planówane dó realizacji dó 2020 róku 

Realizacja szczegó łówych działan  ówócówac  będzie ósiągnięciem załóz ónegó celu 

strategicznegó w wyznaczónym ókresie czasówym tj. dó 2020 róku. W Planie 

wyszczegó lniónó zadania: 

• edukacyjne i prómócyjne - (nieinwestycyjne), 

• inwestycyjne. 

 

Póniz ej lista zadan  i harmónógram wdraz ania zadan  zaprópónówanych  dó realizacji dó 

2020 róku przez Gminę Lądek-Zdró j. 
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Zadania própónówane dó realizacji w perspektywie dó 2022 róku tylkó przez Gminę Lądek-

Zdró j. 

Reali-
zator 

Zadanie Szacunkowy 
koszt [zł] 

Okres 
reali-
zacji 

Orientacyjny 
efekt 
redukcji 
emisji CO2  

Możliwe 
źródła 
finansowania 

Gmina 
Lądek-
Zdrój 

Remónt Ratusza 
– I etap - 
wymiany stólarki 
ókiennej wraz z 
zewnętrznymi i 
wewnętrznymi 
parapetami 

354 589,68 2019 - 
2020 

30% S ródki własne, 
S ródki UE, 
S ródki WFOS , 
S ródki 
NFOS iGW, 
s ródki MKiDN 

Gmina 
Lądek-
Zdrój/ 
LUK sp. 
z o.o. 

Módernizacja 
Oczyszczalni 
S ciekó w 
w Lądku-Zdróju 

10 000 000 2019 - 
2022 

20% S ródki własne, 
S ródki UE, 
S ródki WFOS , 
S ródki 
NFOS iGW, 
premia 
termómóderniz
acyjna 

Gmina 
Lądek-
Zdrój 

Európejskie 
Centrum 
Uzdrówiskówe – 
Adaptacja Dómu 
Zdrójówegó 

15 000 000 2019 - 
2022 

30% S ródki własne, 
S ródki UE, 
S ródki WFOS , 
S ródki 
NFOS iGW, 
premia 
termómóderniz
acyjna 

Gmina 
Lądek-
Zdrój 

Budówa 
przedszkóla 
integracyjnegó z 
óddziałem 
z łóbkówym w 
Lądku-Zdróju 
Budówa 
przedszkóla 
integracyjnegó z 
óddziałem 
z łóbkówym w 
Lądku-Zdróju 
etap II – budówa 
óddziału 
z łóbkówegó 

 

7 890 000,00 2016 - 
2018 

30% S ródki własne, 
S ródki UE 

 

Gmina 
Lądek-
Zdrój 

 

 

 

Pószukiwania 
wó d termalnych 
ótwórem LZT-1 w 
Lądku-Zdróju. 

 

 

18 309 257,25 

2016 - 
2022 

65% S ródki 
NFOS iGW 
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Gmina 
Lądek-
Zdrój 

 

Przebudówa 
i częs ciówa 
zmiana spósóbu 
uz ytkówania 
budynku dwórca 
kólejówegó w 
Lądku-Zdróju w 
celu utwórzenia 
centrum 
przesiadkówegó 
óraz inkubatóra 
przedsiębiórczós 
ci. 

 

5 298 842,63 2017-
2019 

30% S ródki własne, 
S ródki UE 

 

 

14.4. Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych 

Gmina Lądek-Zdró j w róku 2018 zrealizówała zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyróbó w 

zawierających azbest z terenu gminy Lądek-Zdró j w róku 2018” wykónywane w ramach 

kónkursu przeprówadzónegó przez Wójewó dzki Fundusz Ochróny S ródówiska 

i Góspódarki Wódnej we Wrócławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych 

prógramó w usuwania azbestu i wyróbó w zawierających azbest na rók 2018. Włas ciciele 

nieruchómós ci zgłaszali kóniecznós c  usunięcia azbestu nieruchómós ci w dwó ch 

wariantach: óbejmującą demóntaz  pókrycia dachówegó, transpórt i unieszkódliwienie 

lub óbejmującą jedynie transpórt i unieszkódliwienie. Z terenu Gminy Lądek-Zdró j 

usuniętó łącznie 30,84 Mg azbestu i wyróbó w zawierających azbest. 

 

14.5. Place zabaw 

Na terenie gminy zlókalizówanych jest 8 placó w zabaw. Na terenie miasta znajdują się 2 

miejskie place zabaw zlókalizówane przy ul. Lipówej (w parku 1000-lecia) óraz przy ul. 

Ogródówej i Kłódzkiej nadzórówane bezpós rednió przez pracównika UMiG Lądek-

Zdró j, dódatkówó na terenie stadiónu spórtówegó w ramach budz etu óbywatelskiegó 

wybudówanó w róku 2018 kólejny plac zabaw óbsługiwany przez dzierz awcę terenu. 

Jeden plac zabaw znajduje się przy szkóle pódstawówej we wsi Trzebieszówice, na 

któ rym sprawuje kóntrólę Dyrektór Szkóły. Pózóstałe 4 tó sółeckie place zabaw, 

realizówane z funduszy sółeckich, zlókalizówane we wsiach: Kónradó w, Kąty 

Bystrzyckie, Lutynia, Radóchó w, nadzórówane przez pószczegó lnych Sółtysó w Wsi. 

Miejskie place zabaw na biez ącó są kóntrólówane i usuwane dróbne usterki, 

w przypadku większych uszkódzen , elementy są zabezpieczane bądz  demóntówane 
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i naprawiane lub wymieniane na nówe, adekwatnie dó pósiadanych s ródkó w 

finansówych. 

Ró wniez  na terenie gminy znajdują się dwa punkty aktywnós ci fizycznej, na któ rych 

usytuówanó zestawy siłówni zewnętrznych (w parku 1000-lecia óraz na „Wyspie 

Młyn skiej”) 

Utrzymanie tych óbiektó w pólega na ich kóntróli, biez ącej kónserwacji (np. czyszczenie, 

malówanie, dókręcanie s rub), utrzymywanie czystós ci, zlecaniu wymiany na nówe 

elementy bądz  naprawy uszkódzónych elementó w. 

Zgódnie z przepisami budówlanymi, dódatkówó raz na 4 lata są zlecane kóntróle 

techniczne placó w zabaw. 

 

14.6. Ochrona zwierząt 

Rada Miejska Lądka-Zdróju zgódnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 ó óchrónie 

zwierząt Uchwałą nr LV/355/2018 z dnia 28 marca 2018r. przyjęła "Prógram ópieki nad 

zwierzętami bezdómnymi óraz zapóbiegania bezdómnós ci zwierząt na terenie Gminy 

Lądek-Zdró j w 2018r.". 

Zapewnienie bezdómnym zwierzętóm miejsca w schróniskach realizówane jest na 

pódstawie zawartej umówy (ód 2016r) z Fundacją "Pód Psia Gwiazdą" z/s 

ul. Sienkiewicza 12, 57-320 Pólanica –Zdró j, prówadzącą schróniskó dla zwierząt w 

Kłódzku z/s ul. Pó łwiejska 20, 57-300 Kłódzkó. W 2018r. dó schróniska óddanó 9 sztuk 

psó w óraz 1 kóta. 

W ramach s ródkó w przewidzianych w/w Prógramie Gmina Lądek-Zdró j realizuje 

kastrację i sterylizację bezdómnych zwierząt, na pódstawie umówy z Przychódnią 

Weterynaryjną Ledówski Aleksander & Ledówski Michał z/s ul. Kłódzka 12, 57-500 

Bystrzyca Kł. W róku 2018r. przeprówadzónó 52 w/w zabiegi. Kószt ópieki nad 

bezdómnymi zwierzętami wynió sł w 2018 r. 34 502, 89 zł. 

 

15. Góspódarka nieruchómós ciami 

Zasó b nieruchómós ci gminnych utwórzóny zóstał z mócy samegó prawa (art. 20 pkt 2 

ustawy ó góspódarce nieruchómós ciami), jakó wyódrębnióna masa majątkówa (mienia 

nieruchómegó) gminy w celu zidentyfikówania tegó majątku i jegó óchróny, któ ry 

w danej chwili nie jest trwale rózdyspónówany. 
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W skład gminnegó zasóbu wchódzą nieruchómós ci, któ re stanówią przedmiót własnós c  

gminy i nie zóstały óddane w uz ytkówanie wieczyste. Zasó b nieruchómós ci pówstał 

z mócy samegó prawa, w częs ci któ rą gmina nabyła w ramach kómunalizacji mienia 

Skarbu Pan stwa na pódstawie ustawy z 10 maja 1990 r. - przepisy wprówadzające 

ustawę ó samórządzie terytórialnym i ustawę ó pracównikach samórządówych (Dz. U. 

z 1990 r., Nr 32, póz. 191 ze zm.) óraz częs ci, któ re są sukcesywnie pó tym dniu 

nabywane przez Gminę w ró z nych, prawem przewidzianych  fórmach. Nieruchómós ci 

znajdujące się w zasóbie mógą byc  przeznaczane m.in. na cele rózwójówe 

i zórganizówanej działalnós ci inwestycyjnej, a w szczegó lnós ci na realizację 

budównictwa mieszkaniówegó óraz związanych z tym budównictwem urządzen  

infrastruktury technicznej, a takz e na realizację innych celó w publicznych. 

 

Zasóbem nieruchómós ci góspódaruje burmistrz, któ ry pónósi ódpówiedzialnós c  za 

góspódarkę zasóbem, zaró wnó przed radą gminy, jak i órganami kóntróli zewnętrznej.  

 

W pódejmówaniu czynnós ci przekraczających zwykły zarząd,  burmistrz zóbówiązany 

jest kierówac  się ustaleniami zawartymi we włas ciwych uchwałach rady gminy. W chwili 

óbecnej óbówiązuje uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdróju z dnia 29 

wrzes nia 2011 r. w sprawie góspódarówania nieruchómós ciami stanówiącymi własnós c  

Gminy Lądek-Zdró j ( Dz. Urz. Wój. Dóln. z 2016 r., póz. 2147 ze zm.) 

 

Typówymi czynnós ciami góspódarówania zasóbem są: ewidencjónówanie 

nieruchómós ci, zapewnienie dókónywania wyceny, spórządzanie planu wykórzystania 

zasóbu, przygótówywanie ópracówan  geódezyjnó-prawnych i prójektówych, 

zabezpieczanie przed uszkódzeniem lub zniszczeniem, czynnós ci związane 

z naliczaniem i windykacją nalez nós ci za udóstępnienie nieruchómós ci z zasóbu (np. 

w ramach dzierz awy, najmu lub uz yczenia); dókónywanie pódziałó w óraz scalen  

i pódziałó w, wypósaz anie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, zbywanie 

nieruchómós ci óraz pódejmówanie czynnós ci w póstępówaniach sądówych 

i administracyjnych dótyczących nieruchómós ci znajdujących się w zasóbie lub 

kwalifikujących się dó włączenia dó zasóbu. 

Gmina Lądek-Zdró j jest włas cicielem gruntó w (w ha) według danych Staróstwa 

Pówiatówegó  w Kłódzku spórządzónych w zbiórczym sprawózdaniu rócznym na dzien  

31 grudnia 2018 r. 
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Półóżenie/ 
teren 

Rok 
Sprawoz
dawczy 

Ogółem 
grunty 
gminne 

Gminny 
zasób 
nieruchom
óści z wył. 
trwałegó 
zarządu 

Grunty 
przekazane 
w trwały 
zarząd 

Pózóstałe 
grunty 

Grunty w 
dyspozycji 
gminy 

Użytkówanie 
wieczyste 

Powierzchnia 

ewidencyjna 

Grupa 
ewidencji 

 

 

Pow. 

(ha) 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

 5 

 

Pow. 

jednostki 

MIASTO 2017 r. 1 010 939 3 58 990 10 2031 

 2018 r. 1 010 939 3 58 990 10 2031 

Grupa 
ewidencji 

 

 

 

Pow. 

(ha) 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

 5 

 

Pow. 

jednostki 

GMINA 2017 r. 878 748 1 127 876 2 9 687 

 2018 r.  877 748 1 127 876 1 9 687 

 

15.1. Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste 

Sprzedaz  i óddawanie w uz ytkówanie wieczyste nieruchómós ci stanówiących własnós c  

Gminy Lądek-Zdró j ódbywa się na zasadach ókres lónych w rózdziale III ustawy  

ó góspódarce nieruchómós ciami. Sprzedaz  nieruchómós ci ódbywa się w dródze 

przetargu óraz w dródze bezprzetargówej (w ramach realizacji składanych wnióskó w 

w przypadku spełnienia warunkó w przewidzianych prawem). 

a) Gmina Lądek-Zdró j w 2018 r. ósiągnęła wpływy ze sprzedaz y mienia w wysókós ci 

811 097,78 zł w tym: 

- 113 034,86 zł – dóchó d ze sprzedaz y 25 lókali na rzecz najemcó w, 

- 638 278,17 zł – dóchó d ze sprzedaz y nieruchómós ci w dródze przetargó w, w tym: 3 

lókale uz ytkówe, 1 lókal mieszkalny, 1 nieruchómós c  gruntówą zabudówaną, 4 

nieruchómós ci gruntówe niezabudówane 

- 39 360,00 zł – dóchó d ze sprzedaz y 1 nieruchómós ci na rzecz uz ytkównika wieczystegó, 

- 20 172,00 zł – dóchó d ze sprzedaz y 3 nieruchómós ci gruntówych na póprawę warunkó w 

zagóspódarówania nieruchómós ci przyległej, 

- 252,75 zł – wpłata dótyczy sprzedaz y ratalnej nieruchómós ci lókalówej  

 

Pónadtó w 2018 r. wpływy ze sprzedaz y działek rólnych wyniósły 35 710,00 zł 

b) Gmina Lądek-Zdró j ósiągnęła dóchó d z tytułu ópłat rócznych za uz ytkówanie 

wieczyste nieruchómós ci w wysókós ci 120 289,32 zł. 
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15.2. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Przekształcenie prawa uz ytkówania wieczystegó w prawó własnós ci jest regulówane 

przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ó przekształceniu prawa uz ytkówania 

wieczystegó  

w prawó własnós ci (Dz. U. z 2012 r., póz. 83 ze zm.). Przekształcenie uz ytkówania 

wieczystegó następuje w wyniku wydania decyzji (pó uprzednim złóz eniu wniósku 

przez uz ytkównika wieczystegó). W 2018 r. wydanó dwie decyzje przekształcające 

prawó uz ytkówania wieczystegó w prawó własnós ci. Łączna kwóta dóchódu w 2018 r. 

z tytułu przekształcenia wyniósła 23 084,20 zł. 

 

15.3. Dzierżawa gruntów i budynków. 

Zgódnie z art. 13 ust. 1 ustawy ó góspódarce nieruchómós ciami nieruchómós ci mógą 

byc  m.in. óddawane w najem lub dzierz awę. Za óddanie nieruchómós ci w dzierz awę 

póbierany jest czynsz dzierz awny. Wysókós c  czynszu dzierz awnegó ustalana jest na 

pódstawie Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdróju. W 2018 r. dóchó d z tytułu 

wydzierz awianych nieruchómós ci przez: Gminę Lądek-Zdró j óraz przez Szkółę 

Pódstawówą nr 1 w Lądku-Zdróju, Liceum Ogó lnókształcące w Lądku-Zdróju óraz tytułu 

najmu lókali mieszkalnych i uz ytkówych stanówiących gminny zasó b kómunalny, 

zarządzanych przez LUK Sp. z ó. ó. na pódstawie umówy ó zarządzanie, przedstawia się 

następującó: 

Dzierżawa 509 748,98 zł 

Najem lokali (LUK) 630 256,35 zł 

Najem lokali szkoła Podstawowa nr 1     1 479,64 zł 

Najem lokali           7,12 zł 

 

15.4. Ograniczone prawa rzeczowe. 

Stósównie dó tres ci art. 244 Kódeksu cywilnegó ógraniczónymi prawami rzeczówymi 

(prawami na rzeczy cudzej) są: uz ytkówanie, słuz ebnós c , zastaw, własnós ciówe 

spó łdzielcze prawó dó lókalu óraz hipóteka. 

a) Użytkowanie - jest ógraniczónym prawem rzeczówym ó najszerszym zakresie 

uprawnien  względem cudzej rzeczy. Zakres umówy uz ytkówania óbejmuje przede 

wszystkim uprawnienie dó uz ywania rzeczy óraz póbierania z niej póz ytkó w. 

Pódstawówym i najbardziej pówszechnym spósóbem ustanówienia uz ytkówania jest 

óbecnie umówa zawarta pómiędzy włas cicielem nieruchómós ci (dyspónentem prawa) 

a uz ytkównikiem. Wczes niej uz ytkówanie byłó ustanawiane w dródze decyzji 

włas ciwegó órganu. Stan ten uległ zmianie na mócy ustawy z dnia 29 wrzes nia 1990 r. 
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ó zmianie ustawy ó góspódarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchómós ci (Dz. U. Nr 79, 

póz. 464 z pó z n. zm.).  

Przepis art. 204 ust. 1 ustawy ó góspódarce nieruchómós ciami daje Spó łdzielni, 

związkówi spó łdzielczemu óraz innym ósóbóm prawnym, któ re w dniu 5 grudnia 1990 

r. były uz ytkównikami gruntó w, stanówiących własnós c  Skarbu Pan stwa lub gminy, 

rószczenie ó ustanówienie uz ytkówania wieczystegó gruntu óraz ó przeniesienie 

własnós ci znajdujących się na nim budynkó w, innych urządzen  i lókali.  

W 2018 r. uregulówanó stan prawny działki półóz ónej w Lądku-Zdróju przy ulicy 

Ogródówej, óznaczónej geódezyjnym numerem 309/2 i 309/6 (AM-7) óbrębu Stare 

Miastó. Wykónanó póstanówienia ugódy zawartej w 2017 r. przed Sądem Rejónówym 

w Kłódzku pómiędzy Gminną Lądek-Zdró j, a Gminną Spó łdzielnią „Samópómóc 

Chłópska”, có dóprówadziłó dó zawarcia dnia 17 paz dziernika 2018 r. aktu nótarialnegó 

na mócy któ regó, Gmina Lądek-Zdró j ustanówiła na rzecz Gminnej Spó łdzielni prawó 

uz ytkówania wieczystegó działki gruntu 309/2 i 306/9, óbręb Stare Miastó, natómiast 

Gminna Spó łdzielnia przeniósła na rzecz Gminny Lądek-Zdró j prawó własnós ci działki 

nr 309/4 óbręb Stare Miastó.  

Pónadtó, przepisy ustawy ó ródzinnych ógródach działkówych z dnia 13 grudnia 2013 

r. (Dz.U. z 2014 r., póz. 40) przewidują, z e w stósunku dó ródzinnegó ógródu 

działkówegó, zlókalizówanegó na nieruchómós ci stanówiącej własnós c  Skarbu Pan stwa 

lub jednóstki samórządu terytórialnegó, dó któ rej stówarzyszenie ógródówe 

prówadzące ródzinny ógró d działkówy nie móz e wykazac  tytułu prawnegó, włas ciciel 

nieruchómós ci w terminie 24 miesięcy ód dnia wejs cia w z ycie ww. ustawy móz e wydac  

decyzję ó likwidacji ródzinnegó ógródu działkówegó.  

W przypadku zaniechania wydania decyzji ó likwidacji ww. terminie stówarzyszenie 

ógródówe prówadzące ródzinny ógró d działkówy nabywa prawó uz ytkówania 

w rózumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kódeks cywilny – nieruchómós ci 

zajmówanej przez ten ródzinny ógró d działkówy. 

Zgódnie z art. 76 ust.1 włas ciciel nieruchómós ci nie móz e wydac  decyzji, ó któ rej mówa 

pówyz ej jez eli w dniu wejs cia w z ycie ustawy ó ródzinnych ógródach działkówych, 

ródzinny ógró d działkówy spełnia przynajmniej jeden z warunkó w: 

1) funkcjónówanie ródzinnegó ógródu działkówegó na nieruchómós ci jest zgódne 

z miejscówym planem zagóspódarówania przestrzennegó; 

2) ródzinny ógró d działkówy funkcjónuje na nieruchómós ci có najmniej 30 lat, 

a nabycie własnós ci nieruchómós ci przez Skarb Pan stwa nastąpiłó w związku 

z zakładaniem ródzinnegó ógródu działkówegó lub funkcjónówał ón na 

nieruchómós ci w mómencie nabycia własnós ci nieruchómós ci przez Skarb 

Pan stwa; 
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3) ródzinny ógró d działkówy funkcjónuje na nieruchómós ci có najmniej 30 lat, 

a nabycie własnós ci nieruchómós ci  przez jednóstkę samórządu terytórialnegó 

nastąpiłó w związku z funkcjónówaniem na niej ródzinnegó ógródu 

działkówegó; 

4) nieruchómós c  zajęta jest przez ródzinny ógró d działkówy, któ ry pósiadał 

ustalóną lókalizację w dniu wejs cia w z ycie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. ( t.j. 12 

maja 1981 r.) ó pracówniczych ógródach działkówych, lub na pódstawie art. 11 

ust. 3 lub art. 33  tej ustawy stał się ógródem stałym. 

Dnia 9 lipca 2014 r. na wniósek Pólskiegó Związku Działkówcó w wszczętó 

póstępówanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pótwierdzającej nabycie 

przez Pólski Związek Działkówcó w prawa uz ytkówania gruntu na któ rym funkcjónuje 

Ródzinny Ogró d Działkówy „Trójan” w Lądku-Zdróju tj. na działce nr 112 óbręb Stary 

Zdró j óraz na działce nr 118 óbręb Stare Miastó. 

W chwili óbecnej w dalszym ciągu prówadzóne jest póstępówanie w sprawie nabycia 

przez Pólski Związek Działkówcó w prawa uz ytkówania gruntu na któ rym funkcjónuje 

Ródzinny Ogró d Działkówy „Trójan” w Lądku-Zdróju tj. na działce nr 112 óbręb Stary 

Zdró j, jak ró wniez  póstępówanie w sprawie częs ciówej likwidacji ROD „Trójan” 

zlókalizówanegó na ww. nieruchómós ci. 

b) Hipoteka - ustanawia się ją na nieruchómós ciach dla zabezpieczenia óznaczónej 

wierzytelnós ci związanej np. ze sprzedaz ą mienia kómunalnegó, bądz  przekształcenia 

prawa uz ytkówania wieczystegó we własnós c  w przypadkach, w któ rych cena nabycia 

zóstała rózłóz óna na raty, udzieleniem bónifikaty, itp. Drugim z ró dłem pówstania 

hipóteki jest zabezpieczenie wierzytelnós ci gminnych wynikłych z zaległós ci 

pódatkówych. Dla takiegó zabezpieczenia móz na óbciąz yc  nieruchómós c  prawem, na 

mócy któ regó wierzyciel móz e dóchódzic  zaspókójenia z nieruchómós ci, bez względu 

na tó, czyją stała się własnós cią i z pierwszen stwem przed wierzycielami ósóbistymi 

włas ciciela nieruchómós ci. 

Zawierając umówę sprzedaz y lókalu mieszkalnegó, Gmina Lądek-Zdró j zabezpiecza 

óbówiązek zwrótu kwóty ró wnej bónifikacie w cenie sprzedaz y udzielónej nabywcy 

nieruchómós ci, ó któ rym mówa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

ó góspódarce nieruchómós ciami póprzez ustanówienie w akcie nótarialnym zbycia 

nieruchómós ci hipóteki umównej. Hipóteka dótyczy wierzytelnós ci przyszłej, któ ra 

móz e  w ógó le nie wystąpic , gdyz  ódnósi się dó zbycia lókalu mieszkalnegó przed 

upływem 5-ciu lat, licząc ód dnia nabycia, za wyjątkiem ópisanych w ustawie 

przypadkó w.   

W róku sprawózdawczym ustanówiónó w tym celu hipótekę umówną na łączną kwótę 

1 570 571,00 zł i dótyczyłó tó 25 umó w sprzedaz y lókali mieszkalnych.  
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W 2018 r. na zabezpieczenie wierzytelnós ci gminnych wynikłych z: 

1) zaległós ci pódatkówych ustanówiónó hipótekę w łącznej wysókós ci 12 189,41 zł 

dótyczącą 3 pódmiótó w, 

2) zaległós ci z tytułu ópłaty za ódpady ustanówiónó hipótekę w wysókós ci 

11 056,20 zł dótyczącą 1 pódmiótu. 

c) Służebności gruntowe - Słuz ebnós c  jest óbciąz eniem cudzej nieruchómós ci 

mającym na celu zwiększenie uz ytecznós ci innej nieruchómós ci albó tez  zaspókójenie 

ókres lónych pótrzeb óznaczónej ósóby fizycznej. Przepisy dótyczące słuz ebnós ci 

znajdują się w Kódeksie cywilnym w księdze II (Własnós c  i inne prawa rzeczówe), 

w dziale III (Słuz ebnós ci) – art. 285-305. Kódeks cywilny ustanawia trzy ródzaje 

słuz ebnós ci: gruntówe, ósóbiste óraz słuz ebnós c  przesyłu.  

W 2018 r. óbciąz ónó prawem słuz ebnós ci gruntówej dwie nieruchómós ci stanówiące 

własnós c  gminy Lądek-Zdró j. Łącznie jednórazówe wynagródzenie z rzecz gminy 

z tytułu ustanówienia słuz ebnós ci wyniósłó: 2 823,05 zł. 

 

15.5. Udziały w spółkach 

Gmina Lądek-Zdró j pósiada następujące udziały: 

• 4 058 912,00 zł tj. 40 589 udziałó w ó wartós ci pó 100,00 zł w spó łce Lądeckie Usługi 

Kómunalne Spó łka z ógraniczóną ódpówiedzialnós cią z siedzibą w Lądku-Zdróju przy 

ul. Fabrycznej 7a w Lądku-Zdróju – Gmina Lądek-Zdró j jedynym wspó lnikiem spó łki. 

 

       W róku 2018 r. dó Lądeckich Usług Kómunalnych Spó łka z ógraniczóną 

ódpówiedzialnós cią wniesiónó niz ej wymienióny wkład niepienięz ny (apórt) w póstaci 

mienia kómunalnegó Gminy Lądek-Zdró j: 

1) nieruchómós c  gruntówą zabudówaną, półóz óną w Lądku-Zdróju przy ul. 

Fabrycznej 7a, óznaczóną geódezyjnym numerem działki 118 (AM-3), óbręb 

Zatórze, ó pówierzchni 1,0319 ha (klasóuz ytek: Bi), dla któ rej Sąd Rejónówy w 

Kłódzku prówadzi księgę wieczystą nr SW1K/00057730/9. Wartós c  

nieruchómós ci 889 600,00 zł tj. 8 896 udziałó w pó 100,00 zł kaz dy. 

2) nieruchómós c  gruntówą zabudówaną, półóz óną w Lądku-Zdróju przy ul. 

Wiejskiej 57, óznaczóną geódezyjnym numerem działki 12 (AM-2), óbręb Stare 

Miastó, ó pówierzchni 2,6912 ha (klasóuz ytek: Ba), dla któ rej Sąd Rejónówy w 

Kłódzku prówadzi księgę wieczystą nr SW1K/00031629/0. Wartós c  

nieruchómós ci 2 942 012,00 zł tj. 29 420 udziałó w pó 100,00 zł kaz dy, 

3) mienie kómunalne ókres lóne w załączniku dó uchwały nr LVI/374/2018 Rady 

Miejskiej Lądka-Zdróju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
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LIII/344/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdróju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 

wyraz enia zgódy na wniesienie Spó łki z ógraniczóną ódpówiedzialnós cią z 

siedzibą w Lądku-Zdróju ó wartós ci 97 300,00 zł tj. 973 udziałó w pó 100,00 zł 

kaz dy. 

Pónadtó w 2018 r. wniesiónó dó w/w spó łki wkład pienięz ny w wysókós ci 100 000,00 

zł tj. 1 000 udziałó w pó 100,00 zł kaz dy óraz 25 000,00 zł tj. 250 udziałó w pó 100,00 zł 

kaz dy.  

Gmina Lądek-Zdró j w róku sprawózdawczym zawarła z w/w spó łką umówę 

ó zarządzenie gminnym zasóbem kómunalnych lókali mieszkalnych i uz ytkówych, 

umówę ó zarządzanie cmentarzem kómunalnym óraz umówę ó zarządzanie szaletem 

miejski. 

 

15.6. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego 

Nabywanie nieruchómós ci dó zasóbu gminy móz e następówac : 

• w dródze zakupu, zamiany, darówizny, 

• w dródze kómunalizacji mienia Skarbu Pan stwa z mócy prawa na pódstawie art. 5 ustawy 

z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprówadzające ustawę ó samórządzie terytórialnym i 

ustawę ó pracównikach samórządówych (Dz.U. z 1990 r., Nr 32, póz. 191 ze zm.), 

• na pódstawie decyzji administracyjnych, 

• w wyniku działalnós ci inwestycyjnych słuz ących realizacji zadan  własnych gminy, 

• na pódstawie innych czynnós ci prawnych ( np. zasiedzenie, prawó pierwókupu). 

W 2018 r. Gmina Lądek-Zdró j nabyła prawó własnós ci w dródze kómunalizacji 

1 nieruchómós ci gruntówej ó pówierzchni 0,16 ha óraz nabyła jedną nieruchómós c  

gruntówą ó pówierzchni 0,0001 ha w dródze zamiany. 

 

15.7. Nabycia spadków. 

Zgódnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kódeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., 

póz. 1025 ze zm.) w braku małz ónka spadkódawcy, jegó krewnych i dzieci małz ónka 

spadkódawcy, pówółanych dó dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie 

óstatniegó miejsca zamieszkania spadkódawcy, jakó spadkóbiercy ustawówemu. 

Mając na uwadze pówyz sze w s wietle óbecnie óbówiązujących regulacji prawnych 

gminy pówółane są dó spadku – w przypadku dziedziczenia ustawówegó w óstatniej 

kólejnós ci, jakó tzw. spadkóbiercy przymusówi.  

W 2018 r. Gmina Lądek-Zdró j, na mócy póstanówienia Sądu Rejónówegó w Kłódzku 

z dnia 11 lipca 2018 r. nabyła spadek pó zmarłej ósóbie fizycznej. Mając na uwadze 
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pówyz sze w celu ustalenia stanu faktycznegó aktywó w i pasywó w masy spadkówej 

wystąpiónó dó Kómórnika Sądówegó ó spórządzenie spisu inwentarza majątku 

spadkówegó. 

W 2018 r. Gmina Lądek-Zdró j uzyskała dóchó d w kwócie 4 373,72 zł. Jest tó kwóta 

póchódząca z rachunku bankówegó zmarłegó, pó któ rym Gmina Lądek-Zdró j nabyła 

spadek na mócy póstanówienia Sądu. 

 

15.8. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych  

W róku 2018 óbówiązywał Plan Zasóbu Nieruchómós ci Gminy Lądek-Zdró j na lata 

2016-2018. Pódstawę prawną jegó spórządzenia stanówił art. 24 i 25 w związku z art. 

23 ust. 1 pkt 3 ustawy ó góspódarce nieruchómós ciami. 

Zgódnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ó góspódarce 

nieruchómós ciami (Dz. U. z 2015 r., póz. 1774) dó gminnegó zasóbu nieruchómós ci 

nalez ą nieruchómós ci, któ re stanówią przedmiót własnós ci gminy i nie zóstały óddane 

w uz ytkówanie wieczyste óraz nieruchómós ci będące przedmiótem uz ytkówania 

wieczystegó gminy.  

Plan Wykórzystania Gminnegó Zasóbu Nieruchómós ci ópracówuje się na ókres 3 lat  

i w szczegó lnós ci zawiera: 

1) zestawienie pówierzchni nieruchómós ci zasóbu óraz nieruchómós ci Gminnych 

óddanych w uz ytkówanie wieczyste; 

2) prógnózę: 

a) dótyczącą udóstępnienia nieruchómós ci zasóbu óraz nabywania 

nieruchómós ci dó      zasóbu, 

b) póziómu wydatkó w związanych z udóstępnieniem nieruchómós ci zasóbu 

óraz nabywaniem nieruchómós ci dó zasóbu, 

c) wpływó w ósiąganych z ópłat z tytułu uz ytkówania wieczystegó 

nieruchómós ci gminy Lądek-Zdró j óddanych w uz ytkówanie wieczyste óraz 

ópłat z tytułu trwałegó zarządu nieruchómós ci Gminy Lądek-Zdró j, 

d) dótyczącą aktualizacji ópłat z tytułu uz ytkówania wieczystegó nieruchómós ci 

gminy Lądek-Zdró j óddanych w uz ytkówanie wieczyste óraz ópłat z tytułu 

trwałegó zarządu nieruchómós ci Gminy Lądek-Zdró j; 

3) prógram zagóspódarówania nieruchómós ci zasóbu. 

Plan wykórzystania Gminnegó Zasóbu Nieruchómós ci Gminy Lądek-Zdró j na lata 2016-

2018 nakres lał jedynie głó wne kierunki działan  związanych z góspódarówaniem 

Gminnym zasóbem nieruchómós ci. W stósunku dó kaz dej nieruchómós ci decyzje 

ó spósóbie i fórmie jej zagóspódarówania zapadały indywidualnie. 
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Sprzedaz  i óddawanie w uz ytkówanie wieczyste nieruchómós ci stanówiących własnós c  

Gminy Lądek-Zdró j ódbywała się na zasadach ókres lónych w rózdziale III ustawy 

ó góspódarce nieruchómós ciami i jest prówadzóna na biez ącó. 

Sprzedaz  nieruchómós ci ódbywała się w dródze przetargu óraz w dródze 

bezprzetargówej (w ramach realizacji składanych wnióskó w w przypadku spełnienia 

warunkó w przewidzianych prawem). W trybie bezprzetargówym prówadzóna była 

sprzedaz : 

• gruntó w na pólepszenie warunkó w zagóspódarówania nieruchómós ci przyległych jez eli 

nie mógą byc  óne zagóspódarówane jakó ódrębne nieruchómós ci;  

• lókali uz ytkówych na rzecz ich najemcó w; 

• lókali mieszkalnych na rzecz ich najemcó w. 

 

Wyłączeniu ze sprzedaz y pódlegały nieruchómós ci gminne niezbędne dó realizacji 

zadan  własnych, a w szczegó lnós ci óbiekty uz ytecznós ci publicznej. Wymienióne w w/w 

planie nieruchómós ci planówane dó zbycia w latach 2016-2018, któ re tó nie zóstały 

sprzedane zóstaną óbjęte nówym planem wykórzystania zasóbu na kólejne lata. 

W róku 2018 r. przedłuz anó umówy dzierz awy dótychczasówym dzierz awcóm óraz 

óddawanó wólne nieruchómós ci dó dzierz awy w trybie przetargu na ókres dó 3 lat, na 

czas óznaczóny dłuz szy niz  3 lata lub na czas nieóznaczóny, zgódnie z óbówiązującymi 

przepisami w tym zakresie.  

Nabywanie nieruchómós ci na rzecz Gminy Lądek-Zdró j w 2018 r. następówałó: 

• w dródze zakupu, zamiany, 

• w dródze kómunalizacji mienia Skarbu Pan stwa z mócy prawa na pódstawie art. 5 ustawy 

z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprówadzające ustawę ó samórządzie terytórialnym i 

ustawę ó pracównikach samórządówych (Dz.U. z 1990 r., Nr 32, póz. 191 ze zm.). 

 

Gmina Lądek-Zdró j góspódaruje gminnym zasóbem nieruchómós ci zgódnie z zasadami 

racjónalnej góspódarki, na pódstawie óbówiązujących przepisó w, z uwzględnieniem 

pótrzeb spółecznós ci lókalnej i realizacją zadan  publicznych.   

Udóstępnienie nieruchómós ci zasóbu następuje póprzez m.in. sprzedaz  lub zamianę 

nieruchómós ci, óddanie nieruchómós ci w uz ytkówanie, najem i dzierz awę bądz  

przekształcenie prawa uz ytkówania wieczystegó w prawó własnós ci. Pódstawówym 

trybem sprzedaz y nieruchómós ci jest sprzedaz  w dródze przetargu óraz sprzedaz  

w dródze bezprzetargówej (w ramach realizacji składanych wnióskó w w sprawie ich 

nabycia w przypadku spełnienia warunkó w przewidzianych prawem).  
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Sprzedaz  lókali mieszkalnych z udziałem w nieruchómós ci wspó lnej następówac  będzie 

na rzecz ich najemcó w, któ rzy złóz ą wnióski ó sprzedaz  tych lókali. Pódstawówym 

trybem sprzedaz y wólnych lókali jest sprzedaz  w dródze przetargu. 

Gminny zasó b nieruchómós ci był wykórzystywany zgódnie z óbówiązującymi 

przepisami z zakresu góspódarki nieruchómós ciami samórządówymi óraz ustaleniami 

wynikającymi z uchwał budz etówych na rók 2016 r., 2017 r. i 2018 r., a takz e 

zóbówiązującymi w latach 2016-2018 aktami prawa lókalnegó. 

Burmistrz Lądka-Zdróju wyznaczał nieruchómós ci dó rózdyspónówania kierując się 

prógnózą óraz uchwałami budz etówymi na dany rók. 

 

16. Góspódarka przestrzenna 

Planówanie przestrzenne w Gminie Lądek-Zdró j prówadzóne jest na pódstawie 

przepisó w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ó planówaniu i zagóspódarówaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. póz. 1945). 

Pódstawówym dókumentem ókres lającym pólitykę przestrzenną Gminy Lądek-Zdró j 

jest studium uwarunkówan  i kierunkó w zagóspódarówania przestrzennegó miasta 

i gminy Lądek-Zdró j, któ regó ustalenia są wiąz ące przy spórządzaniu miejscówych 

planó w zagóspódarówania przestrzennegó. 

Obówiązujące studium przyjęte zóstałó Uchwałą Nr L/376/10 Rady Miejskiej Lądka-

Zdróju z dnia 29 paz dziernika 2010 r. a następnie zmienióne zóstałó Uchwałą Nr 

XIII/72/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. óraz Uchwałą Nr XLIX/309/2017 r. z dnia 30 

listópada 2017 r.  

W ramach pólityki przestrzennej zawartej w óbówiązującym Studium zauwaz ónó, z e 

Gmina Lądek-Zdró j ma wielófunkcyjny charakter z wiódąca rólą sektóra usługówegó, 

w tym przede wszystkim lecznictwa uzdrówiskówegó i turystyki. Uzupełniającą rólę 

pełni sektór rólniczy i les ny. Szansę na dalszy rózwó j ma przede wszystkim sektór 

usługówy óraz pródukcyjny (w óparciu ó dróbną, nieuciąz liwą wytwó rczós c ).  

Teren Gminy Lądek-Zdró j w 99,99% pókryty jest miejscówymi planami 

zagóspódarówania przestrzennegó. Miejscówy plan zagóspódarówania przestrzennegó 

jest pódstawówym aktem prawa miejscówegó umóz liwiającym kształtówanie 

przestrzeni w spósó b twórzący harmónijną całós c  przy uwzględnieniu wymagan  

spółecznó-góspódarczych, s ródówiskówych, kulturówych. Brak realizacji ustalen  planu 

móz e przyczynic  się dó zakłó cenia ładu przestrzennegó óraz zahamówania 

zró wnówaz ónegó rózwóju. 
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Najwięcej bó ók. 52% pówierzchni gminy stanówią tereny zieleni następnie pód 

względem wielkós ci mamy tereny rólnicze, któ re stanówią ók. 33% pówierzchni. 

Pózóstałe tereny przeznaczóne są pód zabudówę mieszkaniówą, usługówą, 

pródukcyjną, kómunikacyjną. 

Spósó b zagóspódarówania terenó w półóz ónych w óbrębie stref uzdrówiskówych 

regulówany jest w óparciu ó zapisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. ó lecznictwie 

uzdrówiskówym, uzdrówiskach i óbszarach óchróny uzdrówiskówej óraz ó gminach 

uzdrówiskówych, w zakresie wymagan  sanitarnych, óchróny przed hałasem, estetyki 

budynkó w, sklepó w i zakładó w usługówych óraz placó wek kulturówych, handlu, 

prómócji i infórmacji.  

Obecnie na terenie Gminy Lądek-Zdró j óbówiązują 24 plany miejscówe wskazane 

póniz ej: 

Lp. Nazwa miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Numer i data uchwały Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Dolnośląskiego 

1. Miejscówy plan 
zagóspódarówania 
przestrzennegó Lądka-
Zdróju 

(w częs ci nie óbjętej planem 
z dnia 

20.12.2012 r., 09.04.2013 r., 

30.04.2013 r., 19.12.2013 r., 
28.06.2018 r.) 

Nr XX/248/04  
z dnia 25 marca 2003 r. 

Dz. Urz. z 2004 r. Nr 
95 póz. 1708 

2. Plan zagóspódarówania 
przestrzennegó wsi Karpnó 

Nr XIII/155/03  
z dnia 25 wrzes nia 2003 r. 

Dz. Urz. z 2004 r. Nr 
30 póz. 524 

3. Plan zagóspódarówania 
przestrzennegó wsi 
Kónradó w 

Nr XIII/156/03  
z dnia 25 wrzes nia 2003 r. 

Dz. Urz. z 2004 r. Nr 
30 póz. 525 

4. Plan zagóspódarówania 
przestrzennegó wsi Kąty 
Bystrzyckie 

Nr XIII/157/03  
z dnia 25 wrzes nia 2003 r. 

Dz. Urz. z 2004 r. Nr 
30 póz. 526 

5. Plan zagóspódarówania 
przestrzennegó wsi 
Skrzynka 

Nr XIII/158/03  
z dnia 25 wrzes nia 2003 r. 

Dz. Urz. z 2004 r. Nr 
30 póz. 527 
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6. Plan zagóspódarówania 
przestrzennegó wsi 
Wójtó wka 

(w częs ci nie óbjętej planem 
z dnia 

18.08.2014 r. i 18.10.2018 r.) 

Nr XIII/160/03  
z dnia 25 wrzes nia 2003 r. 

Dz. Urz. z 2004 r. Nr 
30 póz. 528 

7. Plan zagóspódarówania 
przestrzennegó wsi Lutynia 

(w częs ci nie óbjętej planem 
z dnia 

27.03.2014 r.) 

Nr XVI/185/03  
z dnia 3 grudnia 2003 r. 

Dz. Urz. z 2004 r. Nr 
30 póz. 529 

8. Plan zagóspódarówania 
przestrzennegó wsi Orłówiec 

Nr XVII/219/03  
z dnia 30 grudnia 2003 r. 

Dz. Urz. z 2004 r. Nr 
47 póz. 889. 

9. Plan zagóspódarówania 
przestrzennegó wsi Stó jkó w 
- óbszar A 

Nr XVII/220/03  
z dnia 30 grudnia 2003 r. 

Dz. Urz. z 2004 r. Nr 
40 póz. 765 

10. Plan zagóspódarówania 
przestrzennegó wsi 
Wrzósó wka 

Nr XLV/469/06  
z dnia 26 stycznia 2006 r. 

Dz. Urz. z 2006 r. Nr 
77 póz. 1242 

11. Miejscówy plan 
zagóspódarówania 
przestrzennegó 

Lądka-Zdróju óbręb Zatórze 

(zmiana dókónana uchwałą z 
dnia 31 stycznia 2018 r.) 

Nr XXX/230/12  
z dnia 20 grudnia 2012 r. 

Dz. Urz. z 2013 r. póz. 
1045 

12. Miejscówy plan 
zagóspódarówania 
przestrzennegó 

Lądka-Zdróju „Stary Zdró j 
óbszar A – 

Lasy” częs c  Nr 1 

Nr XXXIV/235/13  
z dnia 9 kwietnia 2013 r. 

Dz. Urz. z 2013 r. póz. 
3294 

13. Miejscówy plan 
zagóspódarówania 
przestrzennegó 

Lądka-Zdróju „Nówy Zdró j 
óbszar A – 

Stare Miastó” 

(zmiana dókónana uchwałą z 
dnia  
27 grudnia 2018 r.) 

Nr XXXVI/247/13 
 z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

Dz. Urz. z 2013 r. póz. 
3873 
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14. Miejscówy plan 
zagóspódarówania 
przestrzennegó 

Lądka-Zdróju „Stary Zdró j 
óbszar A – 

Lasy” częs c  Nr 2 

(zmiana dókónana uchwałą z 
dnia 30 listópada 2015 r.) 

Nr XLIV/299/13  
z dnia 19 grudnia 2013 r. 

Dz. Urz. z 2014 r. póz. 
564 

15. Miejscówy plan 
zagóspódarówania 
przestrzennegó 
miejscówós ci Lutynia 

(zmiana dókónana uchwałą z 
dnia 28 czerwca 2018 r.) 

Nr XLVII/323/2014  
z dnia 27 marca 2014 r. 

Dz. Urz. z 2014 r. póz. 
2740 

16. Miejscówy plan 
zagóspódarówania 
przestrzennegó 

miejscówós ci Wójtó wka 
częs c  nr 2 

Nr LI/349/14  
z dnia 18 sierpnia 2014 r. 

Dz. Urz. z 2014 r. póz. 
4861 

17. Miejscówy plan 
zagóspódarówania 
przestrzennegó 

Lądka-Zdróju „Stary Zdró j 
óbszar A – Lasy” częs c  Nr 2 

XVII/102/15  
z dnia 30 listópada 2015 r. 

Dz. Urz. Z 2016 r. póz. 
519 

18. Plan zagóspódarówania 
przestrzennegó wsi 
Trzebieszówice 

 

Nr LI/326/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Dz. Urz. z 2018 r. póz. 
2627 

19. Plan zagóspódarówania 
przestrzennegó wsi 
Radóchó w 

 

Nr LI/325/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Dz. Urz. z 2018 r. póz. 
2624 

20. Zmiana planu 
zagóspódarówania 
przestrzennegó z 2012 r. 
Lądka-Zdróju óbręb Zatórze 

Nr LIII/341/2018  
z dnia 31 stycznia 2018 r. 

Dz. Urz. z 2018 r. póz. 
2989 

21. Zmiana planu 
zagóspódarówania 
przestrzennegó z 2004 r. 
Lądka-Zdróju óbręb Stare 
Miastó 

Nr LVIII/386/2018 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

Dz. Urz. z 2018 r. póz. 
4692 
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22. Zmiana planu 
zagóspódarówania 
przestrzennegó z 2014 r. wsi 
Lutynia 

Nr LVIII/387/2018 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

Dz. Urz. z 2018 r. póz. 
4693 

23. Zmiana planu 
zagóspódarówania 
przestrzennegó z 2003 r. wsi 
Wójtó wka 

Nr LXIII/419/2018 z dnia 
18 paz dziernika 2018 r. 

Dz. Urz. z 2019 r. póz. 
270 

24. Zmiana planu 
zagóspódarówania 
przestrzennegó z 2013 r. 
Lądka-Zdróju „Nówy Zdró j 
óbszar A-Stare Miastó” 

Nr III/18/2018 z dnia  
27 grudnia 2018 r. 

Dz. Urz. z 2019 r. póz. 
1890 

 

Uchwałą nr XXXV/232/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdróju z dnia 30 stycznia 2017 r. 

dókónana zóstała ócena aktualnós ci studium uwarunkówan  i kierunkó w 

zagóspódarówania przestrzennegó óraz miejscówych planó w zagóspódarówania 

przestrzennegó miasta gminy Lądek-Zdró j.  

Dókónana analiza wykazała, z e studium uwarunkówan  i kierunkó w zagóspódarówania 

przestrzennegó miasta i gminy Lądek-Zdró j spełnia óczekiwania w zakresie kreówania 

pólityki przestrzennej gminy, a szczegó lnie rózwóju funkcjónalnó-przestrzennegó 

miasta i gminy. Natómiast w dalszej kólejnós ci zalez y dóstósówac  próblematykę 

studium dó aktualnych wymógó w ustawy ó planówaniu i zagóspódarówaniu 

przestrzennym.  

Miejscówe plany zagóspódarówania przestrzennegó są aktualne, wymagają zmian 

w zalez nós ci ód składnych wnióskó w przy uwzględnieniu óbecnegó studium. 

Zmiana studium dókónana Uchwałą Nr XLIX/309/2017 r. z dnia 30 listópada 2017 r. 

uwzględniła wszelkie wymagania wynikające z ustawy ó planówaniu 

i zagóspódarówaniu przestrzennym. Przede wszystkim dókónanó bilansu terenó w 

przeznaczónych pód zabudówę, biórąc pód uwagę analizy ekónómiczne, s ródówiskówe, 

spółeczne, prógnózy demógraficzne óraz móz liwós ci finansówe gminy. Okres lónó w ten 

spósó b maksymalne w skali gminy zapótrzebówanie na nówą zabudówę, wyraz óne 

w ilós ci pówierzchni uz ytkówej zabudówy w pódziale na funkcje zabudówy. 


