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Wprowadzenie  

Szanowni Mieszkańcy  
Gminy Lądek-Zdrój! 

 

 

Mijający 2021 rok, był drugim z rzędu okresem  

w którym musieliśmy się wszyscy zmagać  

z ograniczeniami i obostrzeniami pandemicznymi. 

Niestety w 2021 roku odeszło 139 mieszkańców 

naszej gminy, a urodziło się tylko 45 dzieci.  Ta 

dysproporcja demograficzna jest wyjątkowo 

niekorzystna dla naszej gminy.  

 

Kolejnym problemem były szybko rosnące ceny 

energii elektrycznej i gazu ziemnego. Podniosło to 

bardzo koszty utrzymania instytucji gminnych 

(ratusz, szkoły itd.). Inflacja znacząco wpłynęła też na wzrost wartości inwestycji. Coraz 

trudniej zaplanować roboty budowlane, gdyż po sporządzeniu kosztorysów, projektów i 

uzyskaniu pozwolenia na budowę, ceny już są nieaktualne i dużo wyższe.  

 

Cały czas czekamy na uruchomienie środków unijnych, z których zaplanowaliśmy 

wykonać remont oczyszczalni ścieków, kanalizację Trzebieszowice i Konradów, remont 

dróg, modernizację Domu Zdrojowego, wymianę przedwojennej sieci wod.-kan. w mieście, 

remont basenów miejskich, remonty dróg miejskich i gminnych. 

 

Dużym wyzwaniem dla naszej gminy jest likwidacja smogu i niskiej emisji. 

Współfinansowaliśmy łącznie wymianę ponad 120 pieców. Porównując wyniki pomiarów 

z naszych 6 czujników zamieszczonych w różnych częściach miasta i gminy – widać 

wyraźną poprawę jakości powietrza w okresie zimowym. Chyba każdy z nas też zauważa 

że coraz mniej jest kopcących kominów i duszącego dymu. Planowana w 2022 roku gminna 

elektrownia fotowoltaiczna – dostarczy energię do gminnych instytucji oraz domów i firm 

działających na terenie gminy. Tańszy prąd dla mieszkańców ma głównie umożliwić 

przejście z paliw stałych na elektryczne ogrzewanie domostw i podgrzewanie wody 

użytkowej.  

 

Dużym sukcesem był fakt, że pomimo pandemii odbyły się wszystkie duże imprezy, za co 

serdecznie dziękuję organizatorom. Po raz kolejny była bardzo duża frekwencja co 

świadczy o nie słabnącej popularności naszego kurortu i naszych festiwali.  

 

 

      Z poważaniem 

 

 Roman Kaczmarczyk 

Burmistrz Lądka-Zdroju 
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Zarządzanie Gminą Lądek-Zdrój 

 

Gmina Lądek-Zdrój jest gminą miejsko–wiejską, położoną  

w południowo–wschodniej części województwa dolnośląskiego, na wysokości 

od 360 do 900 m n.p.m. Najwyżej położone rejony gminy znajdują się w jej 

wschodniej części, z kulminacją szczytu Borówkową w Górach Złotych 

o wysokości 900 m n.p.m. na wschód od wsi  Orłowiec. 

Najniżej usytuowany jest obszar  położony w zachodniej części gminy, wzdłuż 

koryta rzeki Białej Lądeckiej (360 m n.p.m.). Powierzchnia gminy wynosi 

11727 ha, to jest 117 km², co stanowi 7,14 % powierzchni powiatu kłodzkiego 

oraz 0,59 % powierzchni województwa dolnośląskiego. 

Gmina Lądek-Zdrój wchodzi w skład województwa dolnośląskiego oraz 

powiatu kłodzkiego. Graniczy z gminami: 

• gminą miejsko-wiejską Złoty Stok – od północy; 

• gminą miejsko-wiejską Stronie Śląskie – od południa; 

• gminą miejsko-wiejską Bystrzyca Kłodzka – od południowego zachodu; 

• gminą wiejską Kłodzko – od północnego zachodu. 

Wschodnia granica gminy jest jednocześnie granicą państwową  

z Republiką Czeską. 

Gminnym centrum administracyjnym jest położona w południowo–

wschodniej części Gminy miejscowość Lądek-Zdrój. Ponadto w skład gminy 

wchodzi 9 sołectw. Należą do nich: Konradów, Kąty Bystrzyckie, Lutynia, 

Orłowiec, Radochów, Skrzynka, Stójków, Trzebieszowice, Wójtówka wraz 

z Wrzosówką. 

 

1.1. Władze gminy 
 

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat.  

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami 

prawa.  

Do zadań Burmistrza należy w szczególności: opracowywanie strategii, 

programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie 

budżetu.  

 

Funkcję Burmistrza Lądka-Zdroju sprawuje Roman Kaczmarczyk. 

 

Urząd Miasta i Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację 

spoczywających na gminie zadań własnych, zadań zleconych, zadań 

wykonywanych na podstawie porozumienia  z organami administracji 

rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie  

w drodze zawartych porozumień. 
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W skład kierownictwa urzędu wchodzą: 

• Zastępca Burmistrza/Sekretarz Gminy – Alicja Piwowar; 

• Skarbnik Gminy – Wioletta Wiśniewska. 

 

1.2. Rada Miejska 
 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, do 

właściwości którego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do tych spraw należą m.in.: 

uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu, uchwalanie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków i opłat oraz w innych sprawach,  

w granicach określonych w odrębnych ustawach. Kadencja Rady Miejskiej 

trwa pięć lat. Rada obraduje na sesjach, zwoływanych przez Przewodniczącego 

Rady. Termin sesji, miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości 

mieszkańców. Radę Miejską Lądka-Zdroju tworzy 15 osób. 

 

W roku 2021 Rada Miejska Lądka-Zdroju funkcjonowała 

w następującym składzie: 

 

L.p. Imię i nazwisko 

radnego 

Granice okręgu wyborczego Funkcja 

1 2 3 4 

1.  

Małgorzata 

Bednarek 

ul. Brzozowa, M. Buczka, Cicha, Lipowa, 

M. Konopnickiej, Nadbrzeżna, T. 
Kościuszki 1-5,  

12a-28a parzyste, Wolności, Zwycięstwa. 

Przewodni-

cząca Rady 
Miejskiej 

Lądka-

Zdroju 

2.  

Beata 

Dańkowska - Szczygieł 

ul. Fiołkowa, Gerberów, Graniczna, 

Parkowa, Klonowa, Krokusów, L. 

Zamenhofa, Łąkowa, Makowa, 
Niezapominajek, Stokrotek, Storczyków, 

Trzech Wieszczy, Widok, Wiosenna, 

Wrzosowa. 

 

3.  

Artur Mieczysław 

Dobrzyński 

pl. Partyzantów, I. Paderewskiego, J. 

Bema, Miła, Spacerowa, 

T. Kościuszki 9-29 nieparzyste, od 30 do 

końca. 
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L.p. Imię i nazwisko 

radnego 

Granice okręgu wyborczego Funkcja 

1 2 3 4 

4.  

Edyta 

Kolendo 

pl. Juliusza Słowackiego,  
pl. Mariański,  

pl. M. Skłodowskie-Curie,  

ul. Aleja Marzeń, Cienista, Górzysta, 

Jadwigi, 

M. Kopernika, Kosmonautów, Leśna, 
Orla, Przechodnia, Słoneczna, Zamkowa, 

Żwirki i Wigury, St. Moniuszki, 

A. Ostrowicza 

 

5.  
Mariola 

Kozińska 

Plac Jagielloński, 

ul. Gwieździsta, Kościelna,  

M. Langiewicza, Wiejska. 

 

6.  
Dorota 

Łakucewicz 

ul. Kłodzka 1-3, 5-5a nieparzyste, Rynek, 

Strażacka, Węglowa, Słodowa 1-3, 
Zdrojowa  1-6, 

8-10 parzyste. 

 

7.  
Klaudia 

Mika 

Plac Staromłyński, 

ul. Macieja Rataja 1b- 1h, 4, Polna, 

Powstańców Wielkopolskich, 

T. Kościuszki 8-10 parzyste. 

 

8.  

Łukasz Paweł 

Mróz 

wieś Skrzynka Wiceprze-
wodniczący 

Rady 

Miejskiej 

Lądka-

Zdroju 

9.  Agata 

Opiła 

Wsie: Kąty Bystrzyckie, Konradów, 

Lutynia, Orłowiec, Wójtówka, Wrzosówka 

 

10.  Leszek Zygmunt 

Pazdyk 

ul. Krótka, Słodowa 4 do końca, Zdrojowa 

7-11 nieparzyste, od 14 do końca 
 

11.  Magdalena 

Podyma 

wieś Trzebieszowice nr 10 PGR, 28-80 

parzyste, 

81-140a, 142-152 parzyste. 

 

12.  

Ewelina Anna 

Rycaj 

wieś Trzebieszowice nr 1-10, 11-27, 27-

79 nieparzyste, 141-155 nieparzyste, od 

156 do końca,  
28-80 parzyste, 81-140a, 142-152 

parzyste. 

 

13.  Tomasz Bronisław 

Stuła 

wsie: Radochów, Stójków.  
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L.p. Imię i nazwisko 

radnego 

Granice okręgu wyborczego Funkcja 

1 2 3 4 

14.  

Dorota Barbara 

Urbańczyk 

ul. M. Rataja 1 od 3 do końca 

nieparzyste, Ogrodowa, Śnieżna. 

Wiceprze-
wodniczą-ca 

Rady 

Miejskiej 

Lądka-

Zdroju 

15.  
Sławomir 

Walentynowicz 

ul. A. Mickiewicza, Ceglana, Fabryczna, 
Kłodzka, 4-24 parzyste, od 25 do końca, 

Kolejowa, Węglowa, 

Wł. Broniewskiego. 

 

 

 

1.3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Lądka-

Zdroju. 

 

W roku 2021 Rada Miejska Lądka-Zdroju obradowała na 18 

posiedzeniach.  

W sprawach należących do jej kompetencji podjęła łącznie 111 uchwał.  

 

W posiedzeniach uczestniczyli: Burmistrz Lądka-Zdroju, Zastępca 

Burmistrza, Skarbnik Gminy oraz inne zaproszone osoby, stosownie do 

omawianych na posiedzeniach tematów, w tym dyrektorzy i kierownicy 

jednostek organizacyjnych.  

 

Protokoły ze wszystkich sesji oraz podjęte na nich uchwały 

udostępniono do publicznego wglądu, publikując je w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. 

 

Zgodnie z procedurą do Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego przekazano 111 uchwał podjętych w 2021 r., z czego 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej wysłano 39 uchwał, natomiast do 

publikacji w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego przekazano 43 uchwały.  

 



 

 
RAPORT O STANIE GMINY 2021  |S T R O N A  | 9  

Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 28 stycznia 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/196/2021 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłodzkiemu 

w formie dotacji celowej 

 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/197/2021 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/198/2021 

w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości gruntów, budynków 

i budowli związanych z 

prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/199/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XIV/83/11 z dnia 29.09.2011 r. w 

sprawie gospodarowania 

nieruchomościami 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/200/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVI/191/2020 z dnia 30.12.2020 r. 

w sprawie zasad wynajmowania 

lokali 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/201/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XLVI/297/2017 z dn. 25.09.2017 r. w 

sprawie określenia zasad i trybu 

udzielania dotacji celowych dla 

osób fizycznych 

zrealizowano 
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Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/202/2021 

w sprawie wyrażenia woli przejęcia 

przez Gminę Lądek-Zdrój dróg 

powiatowych położonych na 

terenie miasta Lądek-Zdrój 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/203/2021 

w sprawie przystąpienia do zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta i gminy 

Lądek-Zdrój 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/204/2021 

w sprawie określenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 

2021 r. 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/205/2021 

w sprawie przyjęcia wniosków i 

zaleceń pokontrolnych Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej Lądka-

Zdroju 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/206/2021 

w sprawie przedłużenia 

obowiązywania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-

Zdrój na lata 2016-2020 

w trakcie realizacji 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/207/2021 

w sprawie stanowiska Rady 

popierającego inicjatywy i 

działania dotyczące idei 

konieczności zmiany 

zaproponowanego budżetu 

unijnego 

zrealizowano 
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Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 9 lutego 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVIII/208/2021 

w sprawie stanowiska Rady 

Miejskiej dot. odmowy udziału 

Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. 

w badaniach geotermalnych 

zrealizowano 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 25 lutego 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/209/2021 

w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 

2021-2027 

w trakcie realizacji 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/210/2021 

w sprawie przedłużenia realizacji 

zadania pn. Budowa chodnika 

wzdłuż drogi wojewódzkiej 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/211/2021 

w sprawie powierzenia uprawnień 

Burmistrzowi Lądka-Zdroju 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/212/2021 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/213/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/214/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wprowadzenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/215/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XIX/129/2020 Rady Miejskiej Lądka-

Zdroju z dnia 28.05.2020 r. w 

sprawie przystąpienia do 

opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Konradów 

zrealizowano 
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Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/216/2021 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Lądka-Zdroju 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/217/2021 

w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Lądek-Zdrój w 2021 r. 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/218/2021 

w sprawie przyznania stypendiów 

Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla 

uczniów 

wykonanie uchwały 

wstrzymane zgodnie  

z Rozstrzygnięciem 

Nadzorczym Wojewody 

Dolnośląskiego NK-

N.4131.61.5.2021.MM3 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/219/2021 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2024 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/220/2021 

w sprawie rozpatrzenia petycji zrealizowano 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 25 marca 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXX/221/2021 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXX/222/2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lądek-

Zdrój na lata 2021-2036 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXX/223/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umów dzierżawy 

zrealizowano 
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Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXX/224/2021 

w sprawie przystąpienia do 

opracowania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Lądka-Zdroju 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXX/225/2021 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Wójtówka część nr 1 

zrealizowano 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 9 kwietnia 2021 r 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXI/226/2021 

w sprawie wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu 

zrealizowano 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 19 kwietnia 2021 r 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXII/227/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

podpisanie umowy o partnerstwie 

na rzecz współpracy przy realizacji 

projektu 

zrealizowano 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 29 kwietnia 2021 r 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXIII/228/2021 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXIII/229/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

zwolnień w podatku od 

nieruchomości, gruntów, 

budynków i budowli związanych z 

prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

zrealizowano 
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Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXIII/230/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy na czas 

nieoznaczony 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXIII/231/2021 

w sprawie Lokalnego programu 

wspierania uzdolnionych dzieci i 

młodzieży 

zrealizowano 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 10 maja 2021 r 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXIV/232/2021 

w sprawie metody ustalenia opłaty 

za zmiany gospodarowanie 

opłatami komunalnymi oraz stawki 

tej opłaty 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXIV/233/2021 

w sprawie wyznaczenia obszaru i 

granic aglomeracji Lądek-Zdrój zrealizowano 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 27 maja 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXV/234/2021 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na 2021 r. 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXV/235/2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lądek-

Zdrój na lata 2021-2036 

 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXV/236/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie spółki SIM Sudety 

 

zrealizowano 
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Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXV/237/2021 

w sprawie zatwierdzenia wniosku 

ze Środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa 

zrealizowano 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 27 maja 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVI/238/2021 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Lądka-Zdroju wotum zaufania 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVI/239/2021 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 

2020 r. 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVI/240/2021 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Lądka-Zdroju absolutorium 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVI/241/2021 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłodzkiemu 

w formie dotacji celowej na 

realizację zadania pn. Przebudowa 

drogi powiatowej Konradów i 

Skrzynka 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVI/242/2021 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na 2021 r. 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVI/243/2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2036 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVI/244/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 

zrealizowano 
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Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVI/245/2021 

w sprawie określenia zasad 

udzielenia dotacji celowej z 

budżetu Gminy Lądek Zdrój na 

zadania służące ochronie 

powietrza 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVI/246/2021 

w sprawie przedłożenia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVI/247/2021 

w sprawie wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz deklaracji o 

dochodach 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVI/248/2021 

w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Lądek-

Zdrój w roku szkolnym 2021/2022 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVI/249/2021 

w sprawie przyjęcia Lokalnego 

programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży 

zrealizowano 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 09 sierpnia 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVII/250/2021 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVII/251/2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2036 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVII/252/2021 

w sprawie zasad wnoszenia, 

cofania i zbywania udziałów i akcji 

w spółkach prawa handlowego 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVII/253/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie spółki SIM Sudety 
zrealizowano 
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Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 26 sierpnia 2020 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXIX/254/2021 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXIX/255/2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lądek-

Zdrój na lata 2021-2036 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXIX/256/2021 

w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXIX/257/2021 

o zmianie uchwały w sprawie 

gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi 

własność Gminy Lądek-Zdrój 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXIX/258/2021 

w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązania Problemów 

Społecznych Gminy Lądek-Zdrój 

na lata 2021-2027 

w trakcie realizacji 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXIX/259/2021 

w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego szczegółowe 

warunki udzielania pomocy 

uzdolnionym dzieciom i młodzieży 

zrealizowano 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu – 30 września 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XL/260/2021 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XL/261/2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2031 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XL/262/2021 

w sprawie metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki tej opłaty 

zrealizowano 
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Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XL/263/2021 

w sprawie ustalenia ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr  

XL/264/2021 

w sprawie przeprowadzenia na 

terenie Gminy Lądek-Zdrój 

konsultacji społecznych w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego jako 

części budżetu Gminy Lądek-Zdrój 

na rok 2022 

zrealizowano 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 28 października 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr  

XLI/265/2021 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr  

XLI/266/2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2031 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/267/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr 

LV/354/2018 Rady Miejskiej w 

Lądku-Zdroju z dnia 28 marca 2018 

r. 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/268/2021 

w sprawie upoważnienia Burmistrza 

Lądka–Zdroju do ustalenia 

wysokości opłat za korzystanie ze 

stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/269/2021 

w sprawie polityki podatkowej zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/270/2021 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 
zrealizowano 
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Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/271/2021 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/272/2021 

w sprawie opłaty od posiadania 

psów 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/273/2021 

w sprawie opłaty targowej zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/274/2021 

w sprawie opłaty uzdrowiskowej zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/275/2021 

w sprawie opłaty miejscowej zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/276/2021 

w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości 

Stójków 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/277/2021 

w sprawie przyznania stypendiów 

Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/278/2021 

w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z 

organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

w trakcie realizacji 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/279/2021 

w sprawie powołania Kapituły 

Tytułu Honorowego Obywatela 

Lądka-Zdroju 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/280/2021 

w sprawie stanowiska Rady 

Miejskiej w zakresie wariantu 

przebudowy oczyszczalni 

zrealizowano 
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Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 25 listopada 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLII/281/2021 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLII/282/2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2036 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLII/283/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XLI/269/2021 Rady Miejskiej Lądka-

Zdroju z dnia 28.10.2021 r. w 

sprawie polityki podatkowej 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLII/284/2021 

w sprawie zmiany Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Lądek-Zdrój 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLII/285/2021 

w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów 

komunalnych 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLII/286/2021 

w sprawie ustalenia ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLII/287/2021 

zmieniająca uchwałę nr 

XLI/280/2021 z dnia 28 października 

2021 r. w sprawie stanowiska Rady 

Miejskiej Lądka-Zdroju 

zrealizowano 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 9 grudnia 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIII/288/2021 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na 2021 r. 
zrealizowano 
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Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIII/289/2021 

w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Lądka-

Zdroju 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIII/290/2021 

w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania oraz wysokości diet i 

zwrotu kosztów podróży dla 

radnych 

zrealizowano 

Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
podjęte podczas sesji w dniu - 30 grudnia 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/291/2021 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na 2021 r. 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/292/2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lądek-

Zdrój na lata 2021-2036 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/293/2021 

w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków niewygasających z 

końcem roku budżetowego 2021 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/294/2021 

w sprawie budżetu Gminy Lądek-

Zdrój na 2022 r. 
w trakcie realizacji 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/295/2021 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lądek-

Zdrój na lata 2022-2036 

w trakcie realizacji 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/296/2021 

w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów 

własnych 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/297/2021 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

zrealizowano 
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Numer uchwały Tytuł uchwały Uwagi 

1 2 3 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/298/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy na czas 

nieoznaczony 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/299/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-

Zdroju z dnia 29 września 2011 r. w 

sprawie gospodarowania 

nieruchomościami 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/300/2021 

w sprawie ustalenia wysokości diet 

dla przewodniczącego organu 

wykonawczego jednostek 

pomocniczych 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/301/2021 

w sprawie nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Lądek-Zdrój 
zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/302/2021 

w sprawie uzupełnienia składu 

Konwentu ds. nadawania Medalu 

św. Jerzego 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/303/2021 

w sprawie nadania tytułu 

Honorowego Obywatela Lądka-

Zdroju 

zrealizowano 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/304/2021 

w sprawie ustalenia ramowego 

planu pracy Rady Miejskiej Lądka-

Zdroju na rok 2022 

w trakcie realizacji 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/305/2021 

w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej 
w trakcie realizacji 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLIV/306/2021 

w sprawie rozpatrzenia skargi zrealizowano 

Objaśnienia 
- „zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane; 
- „w trakcie realizacji” – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji i zostaną 
zrealizowane w określonym czasie;  
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1.4. Zestawienie dokumentów programowych  

 

L.p. Data podjęcia 

uchwały 

Numer 

uchwały 

Pełny tytuł Uchwały (nazwa strategii, 

programu, planu) 

1 2 3 4 

1.  z dnia 28 

stycznia 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/204/2021 

w sprawie określenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 

2.  z dnia 28 

stycznia 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXVII/206/2021 

w sprawie przedłużenia obowiązywania 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Lądek-Zdrój na lata 2016-2020 

3.  z dnia 25 lutego   

2021 r.  

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/209/2021 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027 

4.  z dnia 25 lutego    

2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/217/2021 

w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2021 r. 

5.  z dnia 25 lutego    

2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXIX/219/2021 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2021-2024 

6.  z dnia 24 

czerwca 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXVI/249/202

1 

w sprawie przyjęcia Lokalnego 

programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży 

7.  z dnia 26 

sierpnia 2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XXXIX/258/202

1 

w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązania Problemów Społecznych 

Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027 

8.  z dnia 28 

października 

2021 r. 

Uchwała Rady 

Miejskiej nr 

XLI/278/2021  

w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z 

organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 

 

  



 

 
RAPORT O STANIE GMINY 2021  |S T R O N A  | 24  

 

Gmina Lądek-Zdrój posiada niżej wymienione odrębne, tematyczne (sektorowe) strategie 

rozwoju lub dokumenty o tożsamym charakterze, tj.: 

 

1. Plan Odnowy Miejscowości Trzebieszowice na lata 2018-2023 

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=15641 

2. Lokalny Program Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2022 

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=13964 

3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2016- 2020 

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=13452 

4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek-Zdrój na 

lata 2009-2032 

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=9243 

5. Gminny program profilaktyczno-zdrowotny dotyczący zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego (HPV) realizowany w Gminie Lądek-Zdrój w latach 2012-2021 

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=5408 

6. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w 

domu” na  lata 2019. 

7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lądku-Zdroju 

 

1.5. Informacja o stypendiach Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
 

Tryb i zasady przyznawania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 

określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 

XXXIX/259/2021 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2021 r. w 

sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania 

pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie 

Gminy Lądek-Zdrój. Stypendia są przyznawane uczniom klas 4-8 szkół 

podstawowych i uczniom szkół ponadpodstawowych pobierającym naukę na 

terenie Gminy Lądek-Zdrój. Zgodnie z regulaminem stypendia Rady Miejskiej 

są przyznawane na 10 miesięcy, w kwocie maksymalnie do 250,00 zł 

miesięcznie (w zależności od ilości wniosków). Można je otrzymać za 

osiągnięcia uzyskane w ostatnim roku szkolnym poprzedzającym złożenie 

wniosku. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających 

osiągnięcia kandydata (np. dyplomy, wyróżnienia, komunikaty sportowe).  

 

Warunki, jakie należy spełnić do uzyskania stypendium: 

- średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasyfikacji 

rocznej na poziomie nie niższym niż: 

1) 5,00 – w przypadku osiągnięć w zakresie przedmiotów szkolnych z 

wyłączeniem wychowania fizycznego, plastyki i muzyki, 

2) 4,00 – w przypadku osiągnięć w zakresie wychowania fizycznego, 

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=9243
http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=5408
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3) 4,00 – w przypadku osiągnięć w zakresie plastyki i muzyki; 

- tytuł finalisty lub laureata konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu co 

najmniej powiatowym; 

- co najmniej dobra ocena z zachowania. 

 

Dodatkowym atutem będzie udokumentowana aktywna działalność 

ucznia na zajęciach pozalekcyjnych, propagująca postawy prospołeczne i 

promująca środowisko lokalne. 

 

W roku 2021 po analizie wniosków złożonych w terminie do 30 września, 

przeprowadzonej przez Komisję ds. Społecznych i jej rekomendacji 

przedłożonej Radzie Miejskiej, przyznano stypendia dwóm uczniom (uchwała 

nr XLI/277/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyznania 

stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju).  

 

1.6. Jednostki pomocnicze Gminy Lądek-Zdrój 
 

Lp. SOŁECTWO SOŁTYS 

1. Trzebieszowice Magdalena Podyma 

2. Radochów Helena Gawron 

3. Konradów Wanda Łętkowska 

4. Stójków Katarzyna Pasińska 

5. Lutynia Mariusz Gąsiorek 

6. Wójtówka Arkadiusz Sumik 

7. Orłowiec Anna Zatoka 

8. Skrzynka Sabina Kliber 

9. Kąty Bystrzyckie Jacek Gąsior 
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1.7. Rozwój zasobów ludzkich w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-

Zdrój 
 

 

W 2021 roku pracownicy UMIG skorzystali z następujących szkoleń: 

 

Nazwa wydziału UMIG Liczba 
szkoleń 

w roku 2021 

Koszt szkoleń Studia 

wyższe/podyplomowe 

Wydział Podatków i Opłat 

Lokalnych  
9 4, 231,00 zł 0 

Wydział Organizacyjny  6 3 218,00 zł 0 

Wydział Finansowo-

Budżetowy  10 3 503,00 zł 
2 osoby  

(środki własne) 

Wydział Inwestycji i 

Rozwoju  
5 3 030,40 zł 0 

Wydział Mienia i 

Ochrony Środowiska  
18 9 803,69 zł 0 

Wydział Gospodarki 

Leśnej  
0 0 0 

Wydział Promocji, 

Sportu, Turystyki i 

Uzdrowiska  

1 299,00 zł 0 

SUMA  49 24 085,09 zł 2 

 

Proces szkoleń pracowników, podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych winien się 

zawsze wprost przekładać na wyniki, jakie uzyskuje cała organizacja. Stworzenie 

profesjonalnej administracji wymaga pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji 

pracowników. Musi to być proces przemyślany i zaplanowany, tym bardziej, że w natłoku 

różnego rodzaju ofert firm szkoleniowych bardzo łatwo jest wydać pieniądze, uzyskując przy 

tym znikomy efekt merytoryczny. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się w 

różnych formach, określonych w obowiązujących procedurach, tj.: szkolenie pracowników, 

podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie i samodoskonalenie. Jednym z najważniejszych 

procesów w firmie (organizacji) jest zarządzanie zasobami ludzkimi. To właśnie ludzie, 

odpowiednio dobrani i motywowani, zapewniają właściwą realizację celów strategicznych 

organizacji i jej rozwój. I w zasadzie do tych elementów winno prowadzić zarządzanie 

zasobami ludzkimi. 
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 Szkolenia pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój są prowadzone  

w dwóch formach: 

1) wewnętrzne – online w roku 2021 

2)  zewnętrzne – online w roku 2021 

 

W 2021 roku  pracownicy UMIG skorzystali z 49 szkoleń zewnętrznych – większość 

online ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, średnio przypadło jedno szkolenie na 

każdego pracownika w UMiG Lądek-Zdrój. Dwóch  pracowników kontynuuje studia wyższe 

(online).  

 

Urząd monitoruje  firmy szkoleniowe oraz ich ocenę. Każde szkolenie jest poprzedzone 

analizą ich przydatności i celowości. Po zakończeniu szkolenia uczestniczący  

w nim pracownik przedkłada informację zawierającą m.in. temat i miejsce szkolenia, uzyskane 

informacje i wiadomości, ocenę przydatności do pracy, sposób zapoznania  

pozostałych pracowników wydziału z materiałami ze szkolenia oraz własną ocenę organizacji 

i przeprowadzenia szkolenia. 

 

 Metody  przyjmowania pracowników, ich awansowania, wynagradzania i szkolenia 

powodują, że kadra w Urzędzie jest stabilna i bardzo rzadko zdarza się, że pracownikowi 

 wypowiadana jest umowa o pracę lub sam odchodzi z Urzędu. Jednocześnie pracownicy 

wiedzą, że są oceniani, że ma to wpływ na karierę zawodową, starają się więc uzyskać jak 

najlepsze efekty swojej pracy.  

 

1.8. Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Lądka-Zdroju 
 

W ramach przyjęć interesantów w Burmistrz Lądka-Zdroju przyjął: 

Sprawy pracy i zatrudnienia 2 

Sprawy remontów bieżących                                                                                                                               16 

Sprawy przyznania lokali 
komunalnych                                                                                                             

28 

Sprawy przyznania pomocy społecznej                                                                                                              12 

Sprawy gospodarki 

przestrzennej                                                                                                                       

10 

Sprawy skarg 0 
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1.9. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 
 

Sporządzone akty urodzenia (transkrypcje aktów 

zagranicznych) 
17 

Sporządzone akty małżeństwa, w tym: 36 

- konkordatowe 4 

- cywilne 23 

- transkrypcje zagranicznych aktów małżeństwa 9 

Sporządzone akty zgonu, w tym: 46 

- na terenie Gminy Lądek-Zdrój 42 

- transkrypcje zagranicznych aktów zgonu 4 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za 

długoletnie pożycie małżeńskie 
4 

Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa, w tym: 
39 

- ślub cywilny 33 

- ślub konkordatowy 6 

Wydane odpisy aktów stanu cywilnego 1143 

Migracja aktów stanu cywilnego  519 

 

1.10. Udostępnianie informacji publicznej oraz komunikacja 

 

Komunikacja ze społecznością lokalną, turystami, potencjalnymi inwestorami 

i innymi osobami zainteresowanymi funkcjonowaniem Gminy odbywa się na 

wielu poziomach. Kanały komunikacji to między innymi: 

• prowadzenie stron internetowych – strony głównej Gminy oraz stron 

tematycznych; 

• prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej; 

• wydawnictwa i publikacji dotyczące Gminy; 

• przyjmowanie interesantów przez Burmistrza; 

• spotkania władz Gminy ze społecznością lokalną (przez 2021 rok, z uwagi 

na pandemię koronawirusa, organizowane były kilkukrotnie 

ogólnodostępne czaty on-line z Burmistrzem); 

• konsultacje społeczne; 
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• spotkania przedstawicieli Gminy z przedstawicielami władz 

samorządowych i państwowych – w większości jako spotkania, konferencje, 

webinaria i czaty (z uwagi na pandemię koronawirusa); 

• prowadzenie tablic ogłoszeń i tablic informacyjnych Urzędzie i na terenie 

Gminy; 

• udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz udostępnianie 

informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania; 

• udzielanie na bieżąco informacji interesantom przez pracowników Biura 

Obsługi Klienta; 

• udzielanie na bieżąco informacji przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy  

w zakresie działania swoich komórek organizacyjnych; 

• prowadzenie nowoczesnej strony internetowej przez Urząd Miasta i Gminy 

z wykorzystaniem rozwiązań przekazu informacji multimedialnej oraz 

integracji ze środowiskami portali społecznościowych (m. in. Facebook, 

YouTube, Livestream, Google Maps). 

 

Wśród prowadzonych internetowych stron internetowych można wymienić: 

• Strona główna Gminy Lądek-Zdrój - Portal Kurort Lądek-Zdrój - stanowiąca 

narzędzie 

• komunikacji i informacji zarówno dla mieszkańców, gości, kuracjuszy oraz 

dla potencjalnych turystów, Zadaniem strony internetowej jest 

prezentowanie aktualności oraz ważnych informacji dla mieszkańców i 

odwiedzających region, w tym dla inwestorów, funkcjonujący pod adresem 

internetowym: www.ladek.pl; 

• Strona internetowa poświęcona sprawom wydarzeń kulturalnych i 

rekreacyjnych, prezentująca - oprócz aktualnych informacji nt. imprez i 

działań kulturalnych – także informacje o Gminie ułatwiające turystom 

planowanie pobytu na obszarze polsko – czeskiego pogranicza oraz 

wspomagająca efektywne prezentowanie walorów turystycznych, 

przyrodniczych i kulturowych regionu. Strona obsługiwana przez Centrum 

Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju funkcjonuje pod adresem 

internetowym: www.ckirladek.pl; 

• Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej funkcjonuje pod 

adresem www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl. 

 

W roku 2021 do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 79 wniosków  

o udostępnienie informacji publicznej. Na wszystkie udzielono odpowiedzi. Nie 

wydawano decyzji odmowie udostępnienia informacji. Nie wpłynął żaden 

wniosek o udostępnienie informacji w celu jej ponownego wykorzystania. 

 

http://www.ladek.pl/
http://www.ckirladek.pl/


 

 
RAPORT O STANIE GMINY 2021  |S T R O N A  | 30  

Realizując obowiązki informacyjne Gmina wydaje bezpłatny informator 

„Debaty Lądeckie” pod redakcją Pani Moniki Słoneckiej i Pana Tomasza 

Pawlęgi, ISSN 1641-425X, w nakładzie 1000 egz. Jest to bezpłatne czasopismo 

samorządowe. W roku 2020 ukazało się 11 numerów „Debat Lądeckich”. 

 

1.11. Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Miasta i Gminy. 

 

2. Demografia 

2.1. Dane statystyczne 
 

Zgodnie z danymi z Ewidencji Ludności prowadzonej w Urzędzie Miasta  

i Gminy Lądek-Zdrój liczba mieszkańców kształtuje się następująco:  

 

Stan ludności na 31.12.2021 r. 

Miasto 5113 

Wieś   2653 

Razem    7766 

Stan ludności na 31.12.2020 r. 

Miasto 5285 

Wieś   2689 

Razem    7974 

 

Lp. Oznaczenie organu 

kontroli 

Zakres przedmiotowy 

przeprowadzonej kontroli 

Data 

podjęcia 

kontroli 

1. Regionalna Izba 

Obrachunkowa we 

Wrocławiu 

Kontrola kompleksowa gosp. 

finansowej 

21.06.2021 r. 

2. Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Wizyta w ramach programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich – kontrola 

świetlicy wiejskiej w 

Trzebieszowicach 

22.07.2021 r. 

3 Archiwum Państwowe we 

Wrocławiu Oddział w 

Kamieńcu Ząbkowickim 

Kontrola postępowania z materiałami 

archiwalnymi oraz dokumentacją 

archiwalną 

17.09.2021 r. 

4 Archiwum Państwowe we 

Wrocławiu Oddział w 

Kamieńcu Ząbkowickim 

Kontrola archiwum Urzędu Stanu 

Cywilnego 
17.09.2021 r. 
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Pozostałe dane statystyczne w zakresie ewidencji ludności za rok 2021 

kształtują się następująco: 

o urodzenia - 45 - w tym: dziewczynki  - 20; chłopcy  - 25; 

o zgony - 139 - w tym: kobiety – 59; mężczyźni – 80. 

 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. liczba ludności w poszczególnych 

miejscowościach położonych na terenie gminy Lądek-Zdrój przedstawiała się 

następująco: 

 

L.p. MIEJSCOWOŚĆ LICZBA MIESZKAŃCÓW 

1 LUTYNIA 45 

2 ORŁOWIEC 70 

3 RADOCHÓW 567 

4 SKRZYNKA 350 

5 STÓJKÓW 217 

6 TRZEBIESZOWICE 999 

7 WÓJTÓWKA 51 

8 WRZOSÓWKA 2 

9 KĄTY BYSTRZYCKIE 61 

10 KONRADÓW 291 

11 LĄDEK-ZDRÓJ 5113 

 

Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych: 

W gminie Lądek-Zdrój w  2021 r. przyjęto 328 zgłoszeń pobytu, w tym: 

-  169 zgłoszeń pobytu stałego 

-  83 zgłoszeń wymeldowania  

-  76 zgłoszeń pobytu czasowego 

W tym czasie zostało wydanych 22 decyzji w sprawach meldunkowych. 

Nadano 37 numerów PESEL. Udostępniono 89 informacji z rejestru PESEL, z 

rejestru mieszkańców (RM), oraz z Rejestru Dowodów Osobistych i 

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Wydano również 185 

zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców.  

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w Gminie Lądek-Zdrój 

wydano obywatelom 520 dowodów osobistych. Przyjęto 58 zgłoszeń o utracie 

bądź uszkodzeniu dowodu osobistego. Unieważniono 172 dowodów 

osobistych. 
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3. Budżet Gminy Lądek-Zdrój 

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu. 
 

Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet gminy. Budżet gminy jest 

rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów  

i rozchodów jednostki.  

Charakterystyka dochodów i wydatków gminy. 

I. Dochody gminy dzielimy na dochody bieżące i majątkowe.  

Do dochodów bieżących zaliczamy głównie: 

• dochody własne; 

• subwencje ogólne z budżetu państwa; 

• dotacje celowe. 

Dochody majątkowe dzielimy na: 

• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; 

• dochody ze sprzedaży majątku. 

II. Wydatki gminy dzielimy na wydatki bieżące i majątkowe. 

 

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu za 2021 r. 

Dochody budżetowe za 2021 rok zrealizowane zostały w wysokości  

54 092 953,34 zł,  co stanowi 112,31 % planu a wydatki budżetu w wysokości 

46 683 662,36 zł, co stanowi 84,87 % planu. 
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Dochody własne wykonano w kwocie 22 314 321,37 zł co stanowi 41,25 % 

dochodów ogółem, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano  

w wysokości 7 699 951,99 zł tj. 16,49 % wydatków ogółem. W kategorii dochodów 

własnych w zakresie wykonania znaczącą pozycję w budżecie zajmuje podatek 

od nieruchomości stanowiący około 19,44 % oraz podatek dochodowy od osób 

fizycznych 28,38 %. 

W ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała środki z budżetu UE w 

kwocie 451 744,07 zł. Wynik budżetu jest uwarunkowany poziomem wykonania 

dochodów budżetowych w stosunku do wykonania wydatków budżetowych, 

stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 7 409 290,98 zł, przy planowanym deficycie 

budżetu w kwocie 6 842 474,40 zł.   

Wykonanie dochodów i wydatków według stanu na dzień 31.12.2021 r. 

Wyszczególnienie Planowane Wykonane % 

wykonania 

Dochody ogółem 

w tym: 
 

- dochody bieżące, w tym: 

  - dochody własne, z tego: 

     - podatki i opłaty lokalne, w tym: 

        - podatek od nieruchomości; 

     - udziały w podatkach państwowych, 

w tym: 

        - podatek dochodowy od osób 

fizycznych PIT; 

  - subwencje ogólne z budżetu 

państwa; 

  - dotacje celowe; 
 

- dochody majątkowe, w tym: 

  - dochody własne, z tego: 

     - dochody ze sprzedaży majątku 

  - dotacje i środki majątkowe, z tego: 

     - dotacje ze środków UE 

48 165 849,23- 

w tym: 
 

38 799 867,39- 

21 107 460,24- 

7 783 379,00- 

4 206 554,00- 

5 921 872,00- 

5 558 896,00- 

10 130 650,00- 

16 927 738,99- 
 

9 365 981,84- 

3 891 305,00- 

3 851 305,00- 

5 474 676,84- 

247 445,00- 

 

54 092 953,34- 

w tym: 
 

39 296 838,44- 

22 314 321,37- 

8 021 164,00- 

4 338 351,27- 

5 662 887,62- 

6 404 694,97- 

10 130 650,00- 

21 647 981,97- 
 

14 796 114,90- 

4 434 994,31- 

4 396 709,22- 

10 361 120,59- 

247 444,37- 

112,31 

w tym: 
 

101,28 

104,72 

103,06 

103,13 

100,74 

108,15 

100,0 

127,88 
 

157,98 

113,97 

114,16 

189,26 

100,0 

Udział dochodów majątkowych w 

dochodach ogółem 
 14 796 114,90- 27,35 

Wydatki budżetowe 

w tym: - wydatki bieżące 

            - wydatki majątkowe 

55 008 323,63- 

39 942 260,93- 

15 066 062,70- 

46 683 662,36- 

38 983 710,37- 

7 699 951,99- 

84,87 

97,6 

51,11 

Udział wydatków majątkowych w 

wydatkach ogółem 
 7 699 951,99- 16,49 

NADWYŻKA/DEFICYT (dochody-wydatki) -6 842 474,40- 7 409 290,98- X 

 

Potrzeby, które gmina ma do zaspokojenia wymagają większych nakładów, 

aniżeli jest ona w stanie zapewnić po stronie dochodów. Źródłem pokrycia 

występującego w trakcie roku deficytu w gminie jest kredyt, który stanowi 

przychód budżetu. 
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Zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2021 r.  

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/ 

 

Stan zadłużenia 

na 

31.12.2021 r. 
BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r. 

 

3 240 000,00 

BGK Warszawa 0/Wrocław (KREDYT) 2019-2030 r. 8 860 000,00 

BGK Warszawa 0/Wrocław (KREDYT) 2020-2027 r. 

 

2 250 000,00 

GBS Strzelin (KREDYT) 2021-2030 r. 1 656 708,00 

BS Kłodzko (KREDYT) 2021-2025 r. 

 

560 000,00 

BS Kąty Bystrzyckie (KREDYT) 2022-2031 r. 

 

1 899 912,00 

FUNDUSZ TISE Warszawa (POŻYCZKA) 2023-2036 3 000 000,00 

RAZEM 20 446 620,00 

 

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 20,38%, pomoc społeczna i rodzina 26,52% oraz gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska 17,04%. 

 

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. 
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Strukturę wydatków przedstawiono w formie graficznej i tabelarycznej. 

 

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 38 983 710,37 zł co stanowi 97,6% 

wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 

7 699 951,99 zł co stanowi 51,11% realizacji planu wydatków majątkowych. 
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Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej na 

dzień 31.12.2021 r. 
D

zi
a

ł 

Wyszczególnienie 

Plan 

po zmianach 

na 2021 r. 

Wykonanie 

na 

31.12.2021 r. 

% 

wyk. 

% 

udziału  

w 

wydat. 

ogółem 

010 Rolnictwo i łowiectwo 911 260,47- 905 175,22- 
99,3

3 
1,94 

020 Leśnictwo 1 227 689,00- 1 204 476,98- 
98,1

1 
2,58 

600 Transport i łączność 1 284 319,00- 1 115 894,46- 
86,8

9 
2,39 

630 Turystyka 11 400,00- 10 698,64- 
93,8

5 
0,02 

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 683 287,00- 4 629 200,67- 
98,8

5 
9,92 

710 Działalność usługowa 368 804,00- 336 013,10- 
91,1

1 
0,72 

750 Administracja publiczna 5 514 105,00- 5 324 035,21- 
96,5

5 
11,4 

751 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 

 i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

1 745,00- 1 745,00- 100 0 

752 Obrona narodowa 200,00- 200,00- 100 0 

754 
Bezpieczeństwo publiczne 

 i ochrona przeciwpożarowa 
716 701,00- 656 738,42- 

91,6

3 
1,41 

757 Obsługa długu publicznego 229 200,00- 227 852,83- 
99,4

1 
0,49 

758 Różne rozliczenia 108 504,00- 0,00- 0 0 

801 Oświata i wychowanie 9 597 416,70- 9 512 296,48- 
99,1

1 
20,38 

851 Ochrona zdrowia 289 572,64- 285 099,40- 
98,4

6 
0,61 

852 Pomoc społeczna 3 137 812,12- 2 966 322,62- 
94,5

3 
6,35 

853 
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
28 000,00- 17 800,00- 

63,5

7 
0,04 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
59 781,00- 33 178,00- 55,5 0,07 

855 Rodzina 9 483 721,00- 9 414 096,59- 
99,2

7 
20,17 

900 
Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska 
15 105 474,29- 7 954 047,96- 

52,6

6 
17,04 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
2 002 504,83- 1 855 936,69- 

92,6

8 
3,97 

926 Kultura fizyczna 246 826,58- 232 854,09- 
94,3

4 
0,5 

 OGÓŁEM WYDATKI 55 008 323,63- 46 683 662,36- 
84,8

7 
100 

 

  



 

 
RAPORT O STANIE GMINY 2021  |S T R O N A  | 37  

Wykonanie wydatków majątkowych, w tym finansowanych ze środków 

europejskich na dzień 31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 

w tym 

z 

budżetu 

UE 

1 2 3 4 5 

1.  Kanalizacja na wsi- przyłączenie 

Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni 

w Ołdrzychowicach 

742 059,00- 742 059,00-  

2.  Dofinansowanie kosztów budowy studni 

wierconych. 
12 000,00- 6 000,00- 

 

3.  Odbudowa drogi leśnej - droga Zielona 45 000,00- 44 678,52-  

4.  Odbudowa dróg leśnych na działce 2/15 - 

droga Jastrzębia 
50 000,00- 47 970,00- 

 

5.  Zwiększenie retencji wodnej w lasach 

poprzez wykonanie i montaż odwodnień 

liniowych 

20 000,00- 19 382,43- 

 

6.  Budowa chodnika wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Lądku-

Zdroju 

22 000,00- 22 000,00- 

 

7.  Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. 

Widok w Lądku-Zdroju 

80 000,00- - 

 

8.  Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni 

drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie 

na dł. 0,8 km 

223 907,00- 223 907,00- 

 

9.  Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni 

drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na 

dł. 0,76 km 

189 748,00- 189 748,00- 

 

10.  Budowa parkingu dla samochodów 

osobowych na działce 309/7 obręb Stare 

Miasto 

3 998,00- 3 997,50- 

 

11.  Modernizacja ul. Przechodniej 11 000,00- 10 996,20-  

12.  Przebudowa ulicy Wrzosowej 108 500,00- 108 446,62-  

13.  Zakup gruntów 30 000,00- -  

14.  Budowa drogi na terenie działek 183/8, 

184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój 
20 000,00- 19 926,00- 

 

15.  Montaż krawężnika i budowa odwodnienia 

na drodze wewnętrznej dz. nr 135 w Lutyni 
19 000,00 18 917,40 

 

16.  Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w 

Trzebieszowicach 
48 972,00- - 

 

17.  Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 

nr 267/1 w Skrzynce 
39 975,00- 39 975,00- 
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Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 

w tym z 

budżetu 

UE 

1 2 3 4 5 

17.  Rozbudowa sieci szerokopasmowego 

Internetu na terenie Gminy Lądek-Zdrój 25 000,00- 25 000,00-  

18.  Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 

przy ul. Fabrycznej 2b 28 000,00- 28 000,00-  

19.  Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 

przy ul. Kościuszki 60 
21 591,00- 21 590,70-  

20.  Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 

przy ul. Bema 4 28 000,00- 25 881,27-  

21.  Wykonanie odwodnienia budynku ul. 

Nadbrzeżna 13 
12 000,00-- -  

22.  Wymiana pokrycia dachowego na 

budynku Stójków 11 81 000,00 81 000,00-  

23.  Zakupy inwestycyjne 20 000,00- -  

24.  Objęcie udziałów w spółce pn. SIM 

Sudety spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
3 000 000,00- 3 000 000,00-  

25.  Zakupy inwestycyjne RM 26 500,00- 23 762,20-  

26.  Zakupy inwestycyjne UMiG 114 835,00- 103 875,40-  

27.  FP COVID-19 - Wykonanie dekoracyjnego 

napisu wraz z ozdobną fontanną LED 
50 000,00- 50 000,00-  

28.  Dofinansowanie zakupu samochodu 

osobowego typu SUV w wersji 

oznakowanej dla Komisariatu Policji w 

Lądku-Zdroju 

31 250,00- 31 250,00-  

29.  BO-Mega Misja-Doposażenie świetlicy 

szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1) 14 911,00- 14 911,00-  

30.  SP 1- Laboratoria przyszłości 100 800,00- 100 800,00-  
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Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 

w tym z 

budżetu 

UE 

1 2 3 4 5 

31.  SP T- Laboratoria przyszłości 30 000,00- 30 000,00-  

32.  
Odwodnienie placu zabaw przy 

przedszkolu 
15 000,00- 15 000,00-  

33.  Zakupy inwestycyjne GKRPA 68 500,00- 68 500,00-  

34.  
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

do działek przy ul. Granicznej- etap I 
523 898,00- 523 488,16-  

35.  
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

do działek przy ul. Granicznej- etap I 
480 000,00- -  

36.  
Modernizacja sieci wodociągowej na 

ul. Stokrotek w Lądku-Zdroju 
57 227,00- 57 227,00-  

37.  
Modernizacja sieci wodociągowej na 

ul. Wrzosowej w Lądku-Zdroju 
70 000,00- 70 000,00-  

38.  
Przebudowa sieci wodno-

kanalizacyjnej na ul. Kopernika w 

Lądku-Zdroju 

95 052,00- 95 050,30-  

39.  
Przebudowa sieci wodno-

kanalizacyjnej na ul. Kościelnej 
542 928,00- -  

40.  
Przebudowa sieci wodno-

kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza 
200 000,00- 191 279,29-  

41.  FP COVID-19 - Wojtusiowy Park 150 000,00- 150 000,00-  

42.  Wojtusiowy Park 160 000,00- 159 955,87-  

43.  
Zagospodarowanie terenu w Parku 

Zdrojowym 
50 000,00- 49 943,00-  

44.  
FS- Zakupy na potrzeby wsi (zakup 

kosiarki-traktorka) 
10 005,00- 10 005,00-  

45.  
Poprawa jakości powietrza poprzez 

zwiększenie udziału OZE w 

wytwarzaniu energii na terenie miasta 

i gminy Lądek-Zdrój- Budowa 

elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 

8,5 MW wraz z infrastrukturą 

techniczną 

255 000,00- 255 000,00-  

46.  
Poprawa jakości powietrza poprzez 

zwiększenie udziału OZE w 

wytwarzaniu energii na terenie miasta 

i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa 

elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 

1,5 MW wraz z infrastrukturą 

techniczną 

4 605 330,00- 84 993,20-  

47.  
Budowa instalacji fotowoltaicznej o 

mocy do 50kW na budynku 

przedszkola w Lądku-Zdroju i świetlicy 

wiejskiej w Trzebieszowicach 

70 000,00- 4 920,00-  

48.  
Dofinansowanie dla mieszkańców do 

wymiany wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła 

17 000,00- 16 500,00-  

49.  
Ziemia kłodzka- czyste powietrze- 

dotacja dla mieszkańców 
27 524,00- 27 523,86- 27 523,86- 
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Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 

w tym z 

budżetu 

UE 

1 2 3 4 5 

50.  
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na 

Osiedlu Słonecznym 
140 589,00- 140 589,00-  

51.  
Energooszczędne oświetlenie uliczne i 

drogowe przy drogach publicznych 

gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej 

1 396 786,00- 9 942,50- 7 456,87- 

52.  
FP COVID-19 - Budowa 

ogólnodostępnej toalety przy parkingu 

na Pl. M. Skłodowskiej-Curie 

23 892,00- -  

53.  FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap 10 819,52- 10 818,40-  

54.  
Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach 

Bystrzyckich II etap 
3 005,60- 3 005,60-  

55.  
BO- Adaptacja pomieszczeń na 

świetlicę wiejską w Radochowie- II 

etap 

20 000,00- 20 000,00-  

56.  
FS- Wyposażenie świetlicy (zmywarka 

przemysłowa) 
10 500,00- 10 500,00-  

57.  
Odbudowa kamienicy przy ul. 

Kościelnej 2 
637 630,00- 529 114,35-  

58.  
Zagospodarowanie zabytkowego 

Domu Zdrojowego na cele związane z 

funkcjami kulturalno-społecznymi oraz 

otoczenia 

50 000,00- 37 330,00-  

59.  
Dofinansowanie do odnowy zabytków 

dla osób fizycznych 
4 285,00- 4 285,00-  

60.  
Dofinansowanie do odnowy zabytków 

dla wspólnot 
57 145,00- 57 145,00-  

61.  
Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego 

(Trzebieszowice) 
45 900,58- 45 899,15-  

62.  
Singletrack Orlicko-Kłodzko-Pętla 

Trojak 
10 000,00- 10 000,00-  

63.  BO- Siłownia zewnętrzna (Orłowiec) 8 000,00- 7 863,07-  

Ogółem wydatki majątkowe 15 066 062,70- 7 699 951,99- 34 980,73- 

 

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7 699 951,99 zł, w tym zadania 

finansowane z budżetu europejskiego 34 980,73 zł. 
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3.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lądek-Zdrój 
 

W dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 

nr XXVI/189/2020 została podjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lądek-

Zdrój na lata 2021-2031 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w 

poszczególnych latach. 

W wykazie przedsięwzięć planowany limit przedsięwzięć ogółem jaki został 

przyjęty na dzień 1 stycznia 2021 roku to kwota 482 577,00 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2021 roku planowany limit przedsięwzięć zamknął się kwotą 

1 906 943,00 zł. Limit został zwiększony o kwotę 1 424 366,00 zł. 

W trakcie roku Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła Uchwałę nr 

XXXVII/251/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniając okres obowiązywania 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2036.  

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje dane w zakresie planowanych 

dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów i długu również 

określa wskaźniki planowanej i dopuszczalnej spłaty zobowiązań, harmonogram 

spłat i obsługi zadłużenia gminy oraz prognozę nadwyżki operacyjnej.  

 

Prognozę limitu zadłużenia na lata 2021 - 2036 przedstawiono graficznie. 
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planowana spłata zobowiązań o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach

publicznych do dochodów bieżących -%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych -

%
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Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia na lata 2021 – 2036 przedstawiono 

tabelarycznie. 
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Prognoza nadwyżki operacyjnej na lata 2021 - 2036 przedstawiono 

tabelarycznie. 
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4. Oświata 
 

Gmina Lądek-Zdrój, jako organ prowadzący szkoły i przedszkole, jest 

zobowiązana do realizacji zadań oświatowych określonych w art. 10 ust. 1  i 

art. 11 ust. 2, 3 i 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U.2021.1082), który stanowi, że 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 kształcenia, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem 

specjalnym, w tym także zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej nauki języka 

polskiego, zgodnie z art. 165 ust. 7 i 9; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych 

w tym zakresie; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi 

finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 

4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz.U.2021.217), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 

5) 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; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku 

do dyrektora szkoły lub placówki; 

7) przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, o których 

mowa w art. 2 pkt 7, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie 

kształcenie artystyczne, informacji o podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia 

stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków 

publicznych;  

8) przedstawienie organowi stanowiącemu informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych. 
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4.1. Finansowanie oświaty 

 

• Gmina Lądek-Zdrój jest organem prowadzącym dla następujących 

publicznych jednostek systemu oświaty: 

• Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi – ul. Powstańców 

Wielkopolskich 26A, Lądek-Zdrój, 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza  Korczaka – ul. Kościelna 31, 57-

540 Lądek-Zdrój, 

• Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa – Trzebieszowice 150, 

• Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady – ul. Polna 2, 57-540 

Lądek-Zdrój. 

Prowadzenie ww. jednostek oświatowych wiąże się z finansowaniem ich 

działalności. 

Wysokość  środków wydatkowanych w  gminnych jednostkach 

oświatowych w 2020 r. i wysokość otrzymanej w ww. roku subwencji 

oświatowej oraz dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania 

przedszkolnego przedstawiają poniższe tabele: 

 

 

 

 

Lp. 
JEDNOSTKA SYSTEMU 

OŚWIATY 

WYKONANIE    
BUDŻETU 

   WG STANU  
   NA DZIEŃ   
   31.12.2021 r. [zł]  
    
   
   z podziałem  
   na jednostki    
   systemu oświaty 

WYKONANIE 
BUDŻETU  
WG STANU  
NA DZIEŃ  
31.12.2021 r.  
[zł]  
 
łącznie 

WYSOKOŚĆ 
OTRZYMANEJ 
SUBWENCJI 
OŚWIATOWEJ  
W 2021r. [zł] 

 
z podziałem  
na jednostki 
systemu oświaty 

WYSOKOŚĆ 
OTRZYMANEJ 
SUBWENCJI 
OŚWIATOWEJ  
W 2021r. [zł] 

 

łącznie 

1. Przedszkole z Oddziałami 
Integracyjnymi 

 

1 611 540,88 

 
 
 
 

 
8 978 488,16 

115 887,45  
 
 
 

 
4 355 393,00 

 
 
 

2. Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Janusza Korczaka 

4 089 781,71 2 453 054,83 

3. Szkoła Podstawowa z 
Oddziałem 
Przedszkolnym 
im. Wincentego 
Witosa  

 

1 992 459,57 

 
1 248 463,60 

4. Liceum Ogólnokształcące  
im. Andrzeja Zawady 

1 284 706,00 518 037,12 
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lp. 

 
JEDNOSTKA SYSTEMU OŚWIATY 

DOTACJA NA ZADANIA Z 
ZAKRESU WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO [zł] 

z podziałem na jednostki 

WYSOKOŚĆ OTRZYMANEJ 
DOTACJI NA ZADANIA Z 
ZAKRESU WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO [zł] 

 

1. 

 

Przedszkole z Oddziałami 
Integracyjnymi  

w Lądku-Zdroju 

 

 
 

139 285,00 

 

 
 
 
 

154 985,00 
  

2. 

 
Oddział Przedszkolny w Szkole 
Podstawowej w 
Trzebieszowicach 

 

 

            15 170,00 

 

 

Dodatkowe środki finansowe szkoły otrzymały z tytułu:  

1) realizacji działań wynikających z wsparcia finansowego udzielonego na 

podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w 

sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu 

terytorialnego polegających na rozwijaniu rozwijania szkolnej infrastruktury – 

przedsięwzięcia pod nazwą „Laboratoria przyszłości”, realizowanego przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, w celu rozwijania kompetencji podstawowych i 

przekrojowych u dzieci i młodzieży, na zakup nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych za kwotę w wysokości 130 

800,00 zł; 

 

2) realizacji tzw. „zajęć wspomagających” w ramach podziału rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 – finansowania zajęć 

wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i 

umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka 

mniejszości etnicznej i języka regionalnego, w kwocie w wysokości 14 144,56 

zł; 

 

3) wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe na łączną kwotę 57 472,47  zł, z czego wykorzystano kwotę w 

wysokości 56 713,29 zł; 

 

4) wsparcia finansowego w kwocie 4 500 zł na doposażenie w lepszej 

jakości sprzęty i zakup zdrowych produktów spożywczych w ramach 

ogólnopolskiego programu „Żółty Talerz”, którego organizatorem jest 

Kulczyk Foundation, zaś realizatorem Federacja Polskich Banków Żywności 



 

 
RAPORT O STANIE GMINY 2021  |S T R O N A  | 46  

we współpracy z czterema sprawdzonymi polskimi organizacjami 

pomocowymi: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Caritasem, Polskim 

Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioskami Dziecięcymi w Polsce. 

 

Lp. DOTACJA CELOWA [zł] 

Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Janusza 

Korczaka 

Szkoła Podstawowa 

z Oddziałem 

Przedszkolnym im. 

Wincentego Witosa 

Liceum 
Ogólnokształcące 

im. Andrzeja 
Zawady 

1. Wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe 

45 336,06 11 377,23 ____ 

2. Przedsięwzięcie 
inwestycyjne 
„Laboratoria 
przyszłości” 

100 800,00 30 000,00 ____ 

3. Rządowy program „Zajęcia 
wspomagające” 

6 537,91 4 303,46 3 303,19 

4. Ogólnopolski program 
Kulczyk Foundation „Żółty 
Talerz” 

4 500,00 ____ ____ 

 

 

Zestawienie zwrotów kosztów dotacji innym gminom w związku z 

uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój do 

przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie innych gmin 

i kosztów otrzymanych w ramach rozliczenia dotyczącego pokrywania kosztów 

dotacji w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gmin dotujących 

przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 50 ust. 

2 i 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U.2021.1930) za rok 2022 przedstawia poniższa tabela: 
 

otrzymano [zł] wydatkowano [zł] 

6 487,56 

zwrot środków z Gminy Stronie Śląskie 

106 686,89 

w tym zwrot środków:  

32 232,81 do Gminy Stronie Śląskie, 

73 183,70 do Gminy Kłodzko,  

1 270,38 do Gminy Bystrzyca Kłodzka 
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Otrzymano również dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 70 ustawy 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz.U.2021.1930), z art. 90c, 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 

(Dz.U.2021.1915), z art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U.2022.615) i uchwały nr XXX/253/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z 

dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym, z której na pomoc materialną w roku 2021  

wykorzystano kwotę w wysokości 14 262,40 zł.  

Fundusze te są rozliczane w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej, 

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XLVII/370/10 z dnia 29 

lipca 2010 r. w sprawie zmiany ww. uchwały nr XXX/253/09 Rady Miejskiej 

w Lądku-Zdroju w sprawie regulaminu  udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym i dotyczą uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Lądek-Zdrój. 

 

4.2. Transport uczniów do szkół i przedszkola 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 

nakłada na gminę obowiązki związane z transportem dzieci do szkół w 

przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 39, w art. 32 ust. 5 i ust. 

6  i w art. 31 ust. 2 ww. ustawy.  

Wskazane wyżej obowiązki Gmina spełnia wobec dzieci i uczniów 

zamieszkałych w odległości od przedszkola i szkoły regulowanej ww. 

przepisami Prawa oświatowego oraz wobec uczniów niepełnosprawnych 

poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie ich przewozu 

albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

oraz rodziców.  

 

Stan realizacji tego obowiązku w 2021 r. przedstawia poniższa tabela.  
 

 uczniowie dowożeni: 
liczba 

uczniów 

1. objęci kształceniem specjalnym 14 

2. zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły 123 

Uczniowie korzystający z przewozów finansowanych 
przez Gminę Lądek-Zdrój – łącznie: 

137 
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Przewozy uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Lądek-

Zdrój do/z gminnych szkół i przedszkola oraz uczniów niepełnosprawnych do 

szkół w Pławnicy, Długopolu-Zdroju, Polanicy-Zdroju oraz w Kłodzku 

realizowane były przez przewoźnika wyłonionego w trybie przetargu 

nieograniczonego: RDSTravel Robert Stępniewicz.  

Ponadto Gmina poniosła również koszty zwrotu opiekunowi prawnemu 

kosztów dowozu do/z placówki kształcenia specjalnego jednego 

niepełnosprawnego dziecka w okresie 01.01.2021 r. - 25.06.2021 r.  

 

 Wydatki związane z realizacją ww. zadań oświatowych w 2021 r. 

kształtowały się następująco: 

 

                 PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW   WYDATKOWANE ŚRODKI [zł] 
 

  Przewozy uczniów jednostek systemu oświaty uczniów  
  Gminy Lądek-Zdrój i uczniów objętych kształceniem  
  specjalnym w szkołach innych gmin przez ww. przewoźnika 

375 381,30 

  Zwrot kosztów rodzicom / opiekunom  
   prawnym kosztów dowozu  
   do/z placówki kształcenia specjalnego 

 

1 105,98 

                                             łączny koszt transportu uczniów  
                                                     i wychowanków przedszkoli 376 487,28 

 

 

4.3. Dochody zrealizowane przez jednostki systemu oświaty 

Dochody zrealizowane przez jednostki systemu oświaty Gminy Lądek-

Zdrój z tytułu wpłat wynikających z umów o czynsze dzierżawne i 

mieszkaniowe, za wydawanie duplikatów świadectw i  legitymacji szkolnych, 

opłat za pobyt dzieci w przedszkolu (wraz z wyżywieniem) i odsetek bankowych 

w roku 2021  kształtują się w sposób przedstawiony w poniższej tabeli:  

 

JEDNOSTKA SYSTEMU OŚWIATY DOCHÓD WŁASNY [zł] 

Liceum Ogólnokształcące w Lądku-Zdroju  7 097,17 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lądku-Zdroju        91,68 

Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach  25 746,21 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 152 526,75  

łącznie   185 461,81 
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4.4. Nauczyciele w jednostkach systemu oświaty prowadzonych 

przez Gminę Lądek-Zdrój 

W szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Lądek-Zdrój jest organem 

prowadzącym, w roku szkolnym 2021/2022 ilość etatów subwencyjnych 

nauczycieli ogółem wynosiła 73,34 etatu.  

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi wyniosła 24,505.  

Liczbę nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w każdej 

placówce  oraz pracowników administracji i obsługi przedstawia  poniższa 

tabela: 
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Szkoła Podstawowa  
Nr 1 im. Janusza 
Korczaka  

 

0 5 14 19 0 
 

38 
 

38,84 
 

9 
 

8,130 

 
 

 

Szkoła Podstawowa z 
Oddziałem 
Przedszkolnym 
 im. Wincentego Witosa  

 

0 3 10 7 2 
 

22 
 

20,38 
 

5 
 

3,725 

 
 

Liceum Ogólnokształcące  
im. Andrzeja Zawady 0 1 6 6 0 

 
13 

 
10,12 

 
5 

4,400 
 

Dane wg sprawozdania SIO na dzień 30 września 2020 r.  
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Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U.2022.559), z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) i z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz 

trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe 

(Dz.U.2019.1653) z tytułu ww. dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli Gmina Lądek-Zdrój poniosła w roku 2021 wydatki w wysokość 

32 949,02 zł.  

Środki finansowe wydatkowane w powyższym celu  na poszczególne 

jednostki systemu oświaty przedstawia tabela:  

 

JEDNOSTKA SYSTEMU OŚWIATY dofinansowanie [zł] 

Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady 3 298,91 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka                     17 977,67 

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym  
im. Wincentego Witosa 

6 449,44 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 5 223,00 

 

Awans zawodowy nauczycieli  

Zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2020.2200) w sierpniu 2021 r. 
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nadano stopień nauczyciela mianowanego dwóm nauczycielom Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju.  

 

Dyrektorzy szkół 

W 2021 r. Gmina Lądek-Zdrój jako organ prowadzący, w związku z 

wygaśnięciem udzielonych pełnomocnictw, zgodnie z art. 63 ust. 1 i ust 21 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082), 

powierzyła stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Lądku-Zdroju oraz – na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 

stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja 

Zawady w Lądku-Zdroju. 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli  

 

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz.U.2021.1762) i uchwałą nr XXX/197/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z 

dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających 

z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania  w roku 2021 

przyznano świadczenia 12 nauczycielom, w tym emerytom, w kwocie 8 200,00 

zł. 

 

Fundusz na nagrody dla nauczycieli 

 

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) nagrody z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej dla dyrektorów gminnych jednostek systemu oświaty i nauczycieli 

na wniosek dyrektora szkoły i przedszkola po zaopiniowaniu przez rady 

pedagogiczne  w roku 2021 wyniosły 8 000,00 zł. 

 

4.5. Uczniowie i wychowankowie w jednostkach systemu oświaty 

Gminy Lądek-Zdrój 

Według stanu na dzień 30 września 2021 r. w roku szkolnym 2021/2022 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój z opieki 

w zakresie wychowania przedszkolnego korzystało 115 dzieci i uczyło się  542 

uczniów. 
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Poniższa tabela przedstawia liczę uczniów/dzieci w poszczególnych placówkach. 

 

JEDNOSTKA SYSTEMU OŚWIATY 
LICZBA UCZNIÓW/ WYCHOWANKÓW 

do czerwca 2021  //  od września 2021 
LICZBA 

ODDZIAŁÓW 

Przedszkole z Oddziałami 
Integracyjnymi 

144  //  141 6 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Janusza Korczaka 

337  //  336 16 

Szkoła Podstawowa 
im. Wincentego Witosa 

91  //  90 8 

Oddział Przedszkolny w Szkole 
Podstawowej  
im. Wincentego Witosa 

16  //  17 1 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Andrzeja Zawady 

76  //  73 4 

 

 Dane wg sprawozdania SIO na dzień 30 września 2020 r. 
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Zapewnienie warunków umożliwiających organizację nauki z dziećmi 

i młodzieżą objętymi kształceniem specjalnym 

Dla 14 dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym i 

uczęszczających do szkół specjalnych i integracyjnych oraz ośrodków szkolno-

wychowawczych na terenie powiatu Gmina Lądek-Zdrój zorganizowała 

bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu.  

W gminnych szkołach oraz przedszkolu i oddziale przedszkolnym w roku 

szkolnym 2020/2021, a więc w okresie 1 stycznia - 31 sierpnia 2021 r. uczyło 

się i wychowywało łącznie 9 dzieci objętych kształceniem specjalnym na 

podstawie orzeczeń uprawnionych do wydawania tego typu diagnoz instytucji 

psychologiczno-pedagogicznych (niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

głębokim, autyzm, w tym zespół Aspergera, zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym, uczeń słabosłyszący). Od 1 września do 31 grudnia 2021 r. liczba 

ta wzrosła do 15. Z ww. wychowankami przedszkola i uczniami szkół 

podstawowych prowadzono zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-

wychowawcze, przy wsparciu nauczycieli współorganizujących edukację 

uczniów z niepełnosprawnościami, a także nauczanie indywidualne.  

Dla dzieci i uczniów z dysfunkcjami, posiadających specyficzne problemy 

edukacyjne i psychologiczne, odczuwających bariery motywacyjne oraz 

sprawiających trudności wychowawcze dostosowano wymagania edukacyjne i 

kryteria oceniania oraz stosowano indywidualizację nauczania, zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Realizowano również szeroko rozumianą pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 

terapeutyczne, logopedyczne, kształtujące kreatywność i rozwijające 

uzdolnienia, rozwijające umiejętności personalne i wzmacniające relacje 

społeczne.  

W niektórych przypadkach wsparciem objęto również rodziców i 

opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.  

W trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży udzielano im i ich rodzicom 

i opiekunom prawnym doraźnych porad i wsparcia poprzez rozmowy 

bezpośrednie, telefoniczne, on-line za pośrednictwem aplikacji platformy 

Microsoft Teams, e-dziennika, portali społecznościowych i korespondencji e-

mail, z psychologiem, pedagogiem szkolnym, logopedą, wychowawcami 

oddziałów klasowych i przedszkolnych oraz współpracowano z pracownikami 

organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego oraz Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lądku-Zdroju i innymi instytucjami działającymi na rzecz 

pomocy i wsparcia dzieci i rodziny: z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Bystrzycy Kłodzkiej i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kłodzku, 

wchodzącymi w skład Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa 

Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku oraz z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie i Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej, z Ośrodkiem 
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Interwencji Kryzysowej w Kłodzku, z Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny 

i Nieletnich i z Zespołem Kuratorów Sądowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Lądku-Zdroju oraz z instytucjami wspierającymi działania kulturalno-

oświatowe.  

Prowadzono także działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu 

psychicznym oraz miejscach, w których można otrzymać profesjonalną pomoc 

psychologiczną na terenie województwa dolnośląskiego.  

Wyżej wymienione zajęcia dodatkowe zostały sfinansowane ze 

środków przydzielonych przez Gminę Lądek-Zdrój na podstawie art. 109 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) oraz § 

17 ust. 2 pkt 5, ust. 4 pkt 4 i ust. 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019.502).  

 

Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty i maturalnego 

Egzamin ósmoklasisty 

W Gminie Lądek-Zdrój do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło: 34 uczniów 

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju i 12 w 

Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach.  

W wyniku trwającego czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w sytuacji epidemiologicznej w roku szkolnym 2020/2021 

egzaminy ósmoklasistów odbyły się w dniach 25-27 maja 2021 r., w systemie 

stacjonarnym, z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty obrazuje poniższa tabela: 

 WYNIKI EGZAMINÓW [%] * 

język polski matematyka język angielski 

województwo powiat szkoła województwo powiat szkoła województwo powiat szkoła 

Szkoła 
Podstawowa  
im. Janusza 
Korczaka 

57,85 55,34 

48 

45,38 38,65 

40 

66,18 59,03 

57 

Szkoła 
Podstawowa  
im. 
Wincentego 
Witosa 

45 33 44 
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Egzamin maturalny 

Egzamin maturalny odbył się w dniach 4-20 maja 2021 r. w sesji głównej, w dodatkowej 

– w dniach 1-16 czerwca 2021 r. oraz w poprawkowej – 24 sierpnia 2021 r.  
Do egzaminu przystąpiło 12 uczniów klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. 

Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju. Do egzaminu poprawkowego przystąpiło 3 

uczniów; do egzaminów klasyfikacyjnych, zorganizowanych z uwagi na różnice 

programowe, przystąpiło 3 uczniów. Wszyscy otrzymali oceny pozytywne.  

Uczniowie w Liceum Ogólnokształcącym im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju zdawali 

egzaminy z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym i 

rozszerzonym; z przedmiotów dodatkowych zainteresowaniem wybrano 

następujące przedmioty: biologia (6 uczniów), geografia (1 uczeń), chemia (3 

uczniów) i fizyka (2 uczniów).  

 

Szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego [%]* przedstawia poniższa tabela: 

p
o

zi
o

m
 język polski matematyka język angielski 

kraj woj. powiat szkoła kraj woj. powiat szkoła kraj woj. powiat szkoła 

p
o

d
st

aw
a 

 58 56,35 51,77 68,58 62 53,57 47,10 56,33 82 77,20 73,36 84,50 

ro
zs

ze
rz

en
ie

 

 

52 49,96 48,05 48 40 28,07 17,53 18 70 65,60 58,16 55 

 

 biologia chemia fizyka geografia 

liczba uczniów zdających 6 3 2 1 

wynik egzaminu na poziomie 
rozszerzonym 

 

25 29 25 28 

 

 

Indywidualne wyróżnienia dla uczniów legitymujących się wybitnymi 

osiągnięciami  

Nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju  

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 

finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) i § 2 ust. 1 pkt 2 

uchwały nr XXXIX/259/2021 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 

sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży 

pobierającym naukę na terenie Gminy Lądek-Zdrój w związku z art. 90t 
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ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 

przyznano Nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju w wysokości 2 800,00 zł 

trzem uczniom ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowej, 

kończącym naukę w roku szkolnym 2020/2021, których średnia ocen w 

klasyfikacji rocznej była najwyższa w szkołach, do których uczęszczali.  

 

Inne formy nagradzania uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz 

osiągnięcia sportowe  

 

Na podstawie art. 90g ww. ustawy o systemie oświaty przyznano stypendia 

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 7 882 zł: 

 

jednostka systemu oświaty 

stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

liczba 
kwota [zł] 

semestr I semestr II 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Andrzeja Zawady 

6 7 3000,00 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza 
Korczaka 

3 13 3890,00 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego 
Witosa 

0 4 992,00 

 

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ww. ustaw i § 2 ust. 1 pkt 1 ww. 

uchwały uzdolnionym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Lądek-

Zdrój przyznawane są również stypendia Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 

dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej.  

Uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkałych na 

terenie Gminy Lądek-Zdrój, przyznawane są również nagrody za osiągnięcia 

sportowe na podstawie uchwały nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej Lądka-

Zdroju z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i 

trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych, nagród i wyróżnień.  

 

Realizacja obowiązku nauki 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U.2021.1082) gmina jest zobowiązana do kontroli spełniania obowiązku 

nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy. W związku z 
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prowadzeniem kontroli realizacji obowiązku nauki przez uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój uzyskano informacje: 

od dyrektorów szkół ponadpodstawowych na podstawie art. 36 ust. 15 ww. 

ustawy;  

od rodziców na podstawie art. 40 ust. 2 ww. ustawy – w wyniku czynności 

kontrolnych w przypadku uczniów, o których nie uzyskano informacji jak w 

pkt 1 (czynności kontrolne we współpracy ze Strażą Miejską w Lądku-Zdroju 

oraz korespondencja z rodzicami nieletnich).  

 

Pracownicy młodociani  

Art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe stanowi 

o tym, iż wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania młodocianego pracownika przyznaje dofinasowanie kosztów 

kształcenia młodocianego pracownika pracodawcom, którzy zawarli z 

młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego, nauki zawodu i/lub przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy. Powyższy przepis jest uszczegółowiony o stosowne rozporządzenia: 

Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.2018.2010) oraz Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 

(Dz.U.2019391). 

Na podstawie ww. przepisów i umowy z Wojewodą Dolnośląskim, 

reprezentowanym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświat, w sprawie wysokości 

i trybu przekazywania w 2021 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem 

dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników oraz ich rozliczania, w roku 2021 wydano 3 decyzje o 

dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika na łączną 

kwotę 21 420,76 zł, w tym: dwie z tytułu dofinansowania kosztów nauki 

zawodu i jedną z tytułu dofinansowania kosztów przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy.  

 

Realizacja zadań oświatowych przez Gminę Lądek-Zdrój i prowadzone 

przez nią jednostki systemu oświaty 

Gmina Lądek-Zdrój jako organ prowadzący dla ww. jednostek systemu 

oświaty zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe zapewniła  w bezpiecznych i higienicznych warunkach 

kształcenie, wychowanie i opiekę w przedszkolach, szkołach podstawowych i 

prowadzonej przez siebie szkole ponadpodstawowej oraz: 
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1) zapewniła nieprzerwaną obsługę administracyjną, prawną, finansową i 

organizacyjną jednostek systemu oświaty; 

2)  wykonywała czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku 

do dyrektora szkół i przedszkola w celu zapewnienia ciągłości ich pracy na 

rzecz dzieci i uczniów; 

3) zawarła porozumienie z kontraktorem Dolnośląskiego Oddziału NFZ 

DirectMedic w zakresie obsługi świadczeń stomatologicznych w Dentobusie 

Dolnośląskim w ramach przekazywania do prowadzonych przez siebie 

jednostek systemu oświaty informacji o podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia 

stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków 

publicznych.  

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe Burmistrz Lądka-Zdroju 

jako organ wykonawczy Gminy Lądek-Zdrój przedstawił Radzie Miejskiej 

Lądka-Zdroju jako organowi stanowiącemu Gminy Lądek-Zdrój informację o 

realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2020/2021, w tym o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty i maturalnego, z uwzględnieniem działań 

nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi i podejmowanych przez szkoły prowadzone przez Gminę.  

 

Wszystkie jednostki systemu oświaty Gminy Lądek-Zdrój we współpracy z 

organem stanowiącym i wykonawczym Gminy oraz z pozostałymi 

jednostkami podległymi spełniają warunki i zapewniają – w miarę 

możliwości finansowych oraz kwalifikacji zatrudnionych pracowników – 

szeroko rozumianą ofertę dydaktyczną, wychowawczo-opiekuńczą i 

rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży. Należą do niej 

m.in.:  

1) zapewnienie bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  nauki, wychowania  

i  opieki;  

2) realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych o szerokim spektrum 

tematycznym i zróżnicowanym stopniu trudności, wzbogacających wiedzę 

i rozwijających kompetencje dzieci i uczniów, pozwalających na 

niwelowanie i wyrównywanie zaległości edukacyjnych oraz zapewniających 

równomierny wzrost umiejętności potrzebnych w życiu społecznym (szkoły 

podstawowe i liceum);  

3) zróżnicowanie profili w liceum opracowane na podstawie diagnozy uczniów 

klas VIII szkół podstawowych;  

4) uczestnictwo w programach i projektach edukacyjnych, w warsztatach i 

szkoleniach podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe lub 

aktualizujących uprawnienia kadry pedagogicznej i niepedagogicznej; 

udział w konkursach i innych formach aktywności w różnych dziedzinach 

tematycznych;   
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5) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem 

specjalnym i z dysfunkcjami poprzez szereg zajęć rewalidacyjnych, 

wspomaganych przez nauczyciela i specjalistów w określonych dziedzinach 

(terapeuty pedagogicznego, logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego); 

6) realizacja dodatkowych zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i 

utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka 

mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, 

realizowanych w ramach dodatkowego ich dofinansowania z rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej 

7) wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych obiektów szkolnych oraz 

zadań inwestycyjnych w tym zakresie, wyposażanie pracowni 

przedmiotowych i wzbogacanie infrastruktury jednostek systemu oświaty 

w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów 

nauczania, zajęć rozwijających kompetencje uczniów, programów 

wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz 

wykonywania innych zadań statutowych; 

8) motywowanie, nagradzanie i promowanie za wysokie wyniki w nauce, 

osiągnięcia artystyczne i sportowe dzieci i uczniów oraz motywowanie 

prowadzących ich opiekunów w szkołach, przedszkolu, rodziców i 

opiekunów prawnych i pozostałych jednostek zajmujących się rozwojem 

indywidualnym dzieci i młodzieży poprzez przyznanie nagród i promocję 

na łamach prasy lokalnej i stron internetowych szkół;  

9) współpraca z radami rodziców oraz instytucjami wspierającymi działalność 

jednostek oświatowych. 

 

4.6. ŻŁOBEK GMINNY W LĄDKU-ZDROJU 

 

Gmina Lądek-Zdrój prowadzi od roku 2019 Żłobek Gminny z siedzibą w budynku 

Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Lądku-Zdroju przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 26A i kierowaną przez wspólnego dyrektora, pozostającą w 

strukturze działań Inspektoratu ds. oświaty Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój – 

placówkę zajmującą się opieką nad dziećmi do lat 3, na podstawie ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3  (Dz.U.2021.75), rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań 

lokalowych  i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony 

żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.2019.72), uchwały nr LXIII/421/2018 Rady Miejskiej 

Lądka-Zdroju z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami i innymi przepisami 

regulującymi m. in. zatrudnianie pracowników. 
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Żłobek Gminny w Lądku-Zdroju jest dostosowany do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych i wyposażony w specjalistyczne narzędzia do rozpoznawania 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, 

wspomagania rozwoju i prowadzenie terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, a także posiada udogodnienia architektoniczne dla dzieci 

niepełnosprawnych ruchowo. 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r. dane dotyczące żłobka przedstawia 

poniższa tabela:  

 

forma opieki dzienna 

czas pracy żłobka 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 6:30-16:00 

liczba dzieci wg stanu na 31.12.2021 r. 20 

opiekunowie dzienni i pomoc opiekuna 5 pracowników / 5 etatów 

pracownicy administracji i obsługi 
(dyrektor, gł. księgowy, intendent, kucharz, 
konserwator) 

5 pracowników / 2,75 etatu 

dzienna opłata za wyżywienie 6,00 zł 

opłata dzienna 12,00 zł 

dochód zrealizowany z tytułu opłat za opiekę 
nad dziećmi i ich wychowanie wraz z wyżywieniem 

54 890,73 zł 

wysokość otrzymanych dotacji ze środków 
publicznych 

299 969,96 zł (dotacja gminy) 

153 510,34 zł (dotacja UE) 
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5. Promocja, kultura, sport i rekreacja 
 

5.1. Promocja Gminy 

 

5.1.1. Współpraca Gminy Lądek-Zdrój 

W ramach umów partnerskich Gmina Lądek-Zdrój współpracuje z 

następującymi gminami i miastami z kraju i Europy: 

Polska: 

• Gmina Wicko, 

• Miasto Rychwał, 

Republika Czeska, 

• Klasterec nad Orlicí, 

• Bystrec, 

• Miastó Svitavy. 

• Javórnik, 

Współpraca  z  gminami  lub  miastami  polskimi  polega  z  reguły  na  

wspólnej  wymianie  doświadczeń oraz rozwiązań w zakresie zarządzania 

jednostkami samorządowymi, współpracy samorządów oraz wspieraniu 

obustronnych działań w zakresie promocji, turystyki i organizacji wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży (wycieczki i pobyty letnie i zimowe).  

W 2021 roku – mając na uwadze okres pandemii koronawirusa, w tym 

zmieniających się obostrzeń utrudniających nie tylko organizację spotkań ale 

także przemieszczanie się – kontakty między partnerami zostały ograniczone 

do minimum. W szczególności kontakty te dotyczyły sytuacji pandemicznej na 

terenie partnerów oraz ewentualnych regulacji i działań pomocowo-

profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 

Covid-19. W dalszym ciągu na szansę realizacji czeka podpisanie obustronnej 

umowy współpracy pomiędzy Lądkiem-Zdrojem a Moralzarzal - miastem w 

Hiszpanii. Umowę o długofalowej współpracy obu miejscowości planuje się 

podpisać w najbliższych miesiącach 2022r., jeżeli tylko pozwoli na to 

ogólnoświatowa sytuacja związana z panującą pandemią oraz wojną na 

Ukrainie. 

Mimo ciągłego okresu pandemii koronawirusa rok 2021 mimo wszystko 

charakteryzował się ciągłością współpracy partnerskiej gminy Lądek-Zdrój nie 

tylko pomiędzy miastami ale także pomiędzy wieloma instytucjami bądź 

stowarzyszeniami (zarówno z kraju jak i zza granicy). 

W ramach pracy Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki i uzdrowiska UMiG  

w Lądku-Zdroju gmina Lądek-Zdrój podejmowała i wspierała inicjatywy oraz 

przedsięwzięcia, które wpisują się w szeroko pojętą współpracę partnerską – 

zarówno na poziomie działań interregionalnych (współpraca miast i regionów) 

jak i instytucjonalnych (stowarzyszenia, instytucje naukowe, organizacje, itp.). 
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Z uwagi na ogólnoświatową sytuację działania te w większości przybrały formę 

cyfrową (webinaria, konferencje, spotkania i czaty on-line). 

Warto zaznaczyć, że przeprowadzone w 2021r. przez komórkę UMiG 

działania miały ścisły związek z prowadzoną przez lądecki samorząd polityką 

w zakresie prowadzonych jak i planowanych do wykonania inwestycji oraz 

promocją gminy. Spory zakres działań zdominowany był także sytuacją 

pandemiczną (akcje informacyjno-profilaktyczne, wsparcie innych komórek 

UMiG w Lądku-Zdroju w okresie absencji pracowników poszczególnych 

wydziałów, wspieranie akcji profilaktycznych, itp.). 

 

W ramach współpracy partnerskiej w 2021 r. wykonano następujące 

działania: 

 

Styczeń-Grudzień 2021  

Współpraca partnerska w ramach projektu „Singletrack Orlicko-

Kladsko”  

Działanie polegało na prowadzeniu działań związanych z uczestnictwem 

gminy Lądek-Zdrój  w transgranicznym projekcie „Singletrack Orlicko-

Kladsko”, w ramach którego na terenie gminy Lądek-Zdrój wybudowano i 

uruchomiono trzecią pętlę  jednokierunkowej trasy rowerowej, tzw. Pętlę 

Trojak (5km). Działanie polegało na prowadzeniu działań projektowych w 

zakresie części dotyczącej trasy powstałej na terenie Lądka-Zdroju 

(konsultacje z partnerami projektu, praca w generatorze wnioskowym – 

sprawozdania z realizacji, rozliczanie, dokumentacja oraz czynności związane 

z utrzymywaniem powstałego sytemu jednokierunkowych tras typu 

„singletrack”. 

 

Styczeń-Grudzień 2021  

Współpraca partnerska z gminą Wicko 

Działanie polegało na bezpośrednich kontaktach (telefon, czaty on-line) 

przedstawicieli gminy – zarówno władz jaki i pracowników urzędów – w 

szczególności w zakresie rozwiązań i profilaktyki związanej z 

przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19. 

 

Styczeń-Grudzień 2021  

Współpraca partnerska z Rychwałem 

Działanie polegało na bezpośrednich kontaktach (telefon, czaty on-line) 

przedstawicieli gminy – zarówno władz jaki i pracowników urzędów – w 

szczególności w zakresie rozwiązań i profilaktyki związanej z 
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przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19 oraz doraźnych 

spotkaniach przedstawicieli obu samorządów podczas wydarzeń lokalnych 

miejscowości partnerskich. 

 

Styczeń-Grudzień 2021  

Współpraca partnerska ze Svitavami i Javornikiem (Republika Czeska) 

Działanie polegało na cyfrowych kontaktach (telefon, czaty on-line) 

przedstawicieli gminy – zarówno władz jaki i pracowników urzędów – w 

szczególności w zakresie rozwiązań i profilaktyki związanej z 

przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19 oraz ewentualnej 

współpracy po zluzowaniu obostrzeń pandemicznych. 

W dużej mierze współpraca polegała także na wymianie informacji 

dotyczących przekraczania granicy polsko-czeskiej, zarówno w sensie 

turystycznym, pracowniczym jak i tranzytowym, w szczególności w oparciu o 

lokalne przejścia graniczne (funkcjonujące często w formie przejść tzw. małego 

ruchu granicznego). 

 

Styczeń-Grudzień 2021  

Współpraca partnerska w ramach Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych 

RP  

W przypadku SGU RP działanie w większości polegało na wymianie 

informacji i doświadczeń korzystnych i istotnych z poziomu funkcjonowania 

samorządów uzdrowiskowych, w tym na bieżąco prowadzone były spotkania, 

konferencje i konsultacje (z reguły w formie cyfrowej - czaty on-line, webinaria, 

itp.) przedstawicieli gminy -  w szczególności w zakresie regulacji dotyczących 

pandemii koronawirusa oraz trudnej sytuacji miejscowości uzdrowiskowych w 

okresie wprowadzanych obostrzeń. Ważnym aspektem wymiany informacji i 

współpracy partnerskiej były działania w obszarze planowania strategii i 

alokacji środków z kolejnego okresu programowania UE (wypracowywanie 

modelu wysokości, podziału i dystrybucji środków finansowych w sposób jak 

najbardziej transparentny, odzwierciedlający realne potrzeby gmin 

uzdrowiskowych). 

 

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Glacensis w Kłodzku - reprezentowanie gminy Lądek-Zdrój. 

Działanie polegało na reprezentowaniu gminy Lądek-Zdrój – członka 

stowarzyszenia - podczas odbywającego się minimum raz w roku Walnego 

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

Glacensis. Podobnie jak w 2020r., poruszano kwestie związane z 
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problematyką utrzymania realizowanych pod egidą Stowarzyszenia projektów, 

w szczególności projektu „Singletrack Glacensis”, „Singletrack Orlicko-

Kladsko” oraz nowego międzygminnego projektu „Żyjemy Razem”.. 

 

5.1.2. Członkostwo Gminy Lądek-Zdrój 

Gmina Lądek-Zdrój jest członkiem kilku organizacji i stowarzyszeń 

skupiających samorządy o lokalnym ogólnopolskim oraz międzynarodowym 

zasięgu: 

 

European Historical Thermal Town Association  

W 2019 r. nastąpiło zwieńczenie starań gminy Lądek-Zdrój w zakresie 

przyjęcia Kurortu do prestiżowego stowarzyszenia EHTTA (European Historic 

Thermal Towns Association) – dzięki temu działaniu Kurort Lądek-Zdrój 

dołączył do grona europejskich historycznych miast termalnych. 

Przyjęcie Lądka-Zdroju w poczet członków EHTTA to bardzo ważne 

wydarzenie w skali naszego kraju – Lądek-Zdrój jest pierwszym i jak na razie 

jedynym miastem z Polski, obok tak znanych i prestiżowych europejskich 

uzdrowisk jak m. in. Baden-Baden w Niemczech, Karlove Vary z Republiki 

Czeskiej czy Pammukale z Turcji. 

Pod względem współpracy na bieżąco prowadzone były spotkania, 

konferencje i konsultacje (w formie cyfrowej - czaty on-line, webinaria, itp.) 

przedstawicieli gminy -  w szczególności w zakresie regulacji dotyczących 

pandemii koronawirusa oraz trudnej sytuacji miejscowości uzdrowiskowych w 

okresie wprowadzanych obostrzeń. Ważnym aspektem wymiany informacji i 

współpracy partnerskiej były działania w obszarze ekologicznych rozwiązań w 

miejscowościach uzdrowiskowych (produkcja nie modyfikowanej, zdrowej 

żywności, redukcja niskiej emisji, produkcja „zielonej” energii, itd.). 

Warto zaznaczyć, że wszyscy członkowie EHTTA są częścią organizacji  

o konkretnych celach i celach dotyczących zachowania i ochrony dziedzictwa 

termicznego i kultury, a także stali się częścią Europejskiej Drogi Kulturalnej 

certyfikowanej przez Radę Europy. 

 

 

 

Członkostwo w EHTTA jest efektywną i nowoczesną formą promocji  

m.in. przez międzynarodowy portal prowadzony m.in. w języku angielskim, 

liczne wydarzenia kulturalne o charakterze międzynarodowym organizowane 
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na szlaku tras kulturowych oraz szereg wspólnych projektów, w których 

Gmina Lądek-Zdrój może brać czynny udział. 

 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 

SGU RP jest ogólnopolską organizacją skupiającą gminy o podobnym 

charakterze i profilu działania, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska 

lub obszary ochrony uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania statusu 

uzdrowiska. Stowarzyszenie udziela licznych konsultacji i wspomaga procesy 

uzyskania statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej gmin, na 

terenie których istnieje możliwość utworzenia uzdrowiska. 

 

 

 

SGU RP ma przypisane wiele zadań, związanych z reprezentowaniem 

interesów gmin uzdrowiskowych, zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak  

i międzynarodowym. Jednak najważniejszymi są: 

obrona i reprezentowanie interesów gmin uzdrowiskowych, 

wspieranie wszelkich działań mających na celu rozwój polskich uzdrowisk, 

promocja uzdrowisk w kraju i za granicą. 

 

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej 

Ideą Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej jest wspieranie idei samorządu  

terytorialnego i promocji regionu. Członkami Stowarzyszenia jest 16  

samorządów gminnych subregionu z powiatu kłodzkiego  

i ząbkowickiego, w tym gmina Lądek-Zdrój. 

W ramach porozumień i umów partnerskich z SGZK gmina Lądek-Zdrój 

jest Beneficjentem projektów współfinansowanych ze środków UE, tj.: 

• SINGLETRACK GLACENSIS 

Projekt dotyczy wykonania na terenie gminy Lądek-Zdrój 22 kilometrów 

tras rowerowych typu SINGLETRACK (w uproszczeniu: singletrack – 

jednokierunkowa ścieżka o szutrowej nawierzchni, przeznaczona do jazdy 

na rowerze, wytyczona zwykle poza obecnymi szlakami pieszymi lub 

drogowymi). Prace do wykonania przewidywały wytyczenie i budowę ścieżek 

oraz koniecznych urządzeń technicznych (m. in. przepusty, mostki, bramy 

wjazdowe oraz oznakowanie) – ich wartość w ramach powyższego działania 

tu kwota 1.290 590,- zł. 
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Wykonanie powyższych ścieżek zrealizowane zostało do jesieni 2018 roku i 

jest związane z realizacją przez Gminę Lądek-Zdrój projektu z udziałem 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Nr 

projektu/naboru: RPDS.04.0401-IZ.00-02-191/16 – OSI, nazwa projektu: 

SINGLETRACK GLACENSIS. 

W powyższym projekcie – oprócz Gminy Lądek-Zdrój – uczestniczą gminy: 

Bardo, Kłodzko, Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, 

Międzylesie i Złoty Stok. Liderem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Gmin 

Ziemi Kłodzkiej. 

 

 

• SINGLETRACK ORLICKO – KLADSKO 

Projekt dotyczy wykonania na terenie gminy Lądek-Zdrój 7 kilometrów 

trasy rowerowej typu SINGLETRACK (w uproszczeniu: singletrack – 

jednokierunkowa ścieżka o szutrowej nawierzchni, przeznaczona do jazdy 

na rowerze, wytyczona zwykle poza obecnymi szlakami pieszymi lub 

drogowymi). Prace do wykonania przewidują wytyczenie i budowę „Pętli 

Trojak” oraz koniecznych urządzeń technicznych (m. in. prze-pusty, 

mostki, bramy wjazdowe oraz oznakowanie). 

Projekt polsko-czeski nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239, 

realizowany w ramach programu Interes V-A Republika Czeska-Polska w 

ósmi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wspieranie 

wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój 

potencjału endogeni-cznego jako elementu strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie  upadających 

regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów 

naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój, przewidywany jest do realizacji 

w latach 2018-2020. 

 

Stowarzyszenie Euroregion Glacensis 

Euroregion Glacensis powstał w 1996  roku.  Umowę Ramową o utworzeniu  

Euroregionu w Hradcu Kralóve podpisały wówczas Stowarzyszenie Gmin 

Ziemi Kłodzkiej wraz z Regionalnym Stowarzyszeniem do spraw Współpracy 

Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej. Siedzibą polskiego sekretariatu 

jest Kłodzko, natomiast czeski sekretariat znajduje się 

w Rychnóve nad Kneznóu. 

Głównym celem Euroregionu Glacensis jest wspieranie 

polsko – czeskiej współpracy przygranicznej oraz rozwój 

przygranicznego obszaru, powiązany z geofizycznymi 

oraz historyczno–politycznymi uwarunkowaniami. 

Wsparcie to odbywa się m. in. poprzez promocję i 

współpracę transgraniczną, Fundusze Mikroprojektów 
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oraz inne programy UE. Euroregion po polskiej stronie obejmuje obszar 

powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, strzelińskiego, wałbrzyskiego i 

ząbkowickiego. Po czeskiej stronie aktywność dotyczy powiatów: Nachód, 

Rychnóv nad Kneznóu, Hradec Kralóve, Trutnóv, Jicín, Chrudim, Svitavy, Ustí 

nad Orlicí, Pardubice, Jeseník i Sumperk. Obecnie członkami euroregionu po 

polskiej stronie są 34 samorządy gminne oraz 3 powiaty. Po czeskiej stronie 

członkami jest 109 miast i gmin oraz samorządy krajów (województw) 

Kralóvohradeckehó, Pardubickehó  

i Olómóuckehó. 

 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętą 

promocją Dolnego Śląska, jaków regionu posiadającego doskonałe położenie 

na pograniczu z Niemcami i Czechami, również jaków regionu 

charakteryzującego się zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz 

bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Celem działań 

DOT jest promocja regionu i tworzenie   pozytywnego   wizerunku   Dolnego   

Śląska   jaków   krainy    wartej   odwiedzenia i zwiedzenia, regionu 

atrakcyjnego dla turystów. Główny cel statutowy DOT – wspieranie rozwoju 

turystyki oraz prowadzenie promocji Dolnego Śląska – realizowany jest 

poprzez takie działania jak: 

• kreowanie pozytywnego z punktu widzenia turystyki wizerunku regionu  

w kraju i za granicą, 

• organizowanie i rozwijanie działań na rzecz promocji turystycznej Dolnego 

Śląska i rozwoju turystyki, 

• stworzenie zintegrowanego, regionalnego systemu informacji turystycznej, 

• badania i analizy ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku, 

• inicjowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury 

turystycznej, 

• szkolenia i doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki, 

• inspirowanie i współudział w tworzeniu lokalnych organizacji  

turystycznych w gminach i powiatach. 

 

Członkostwo w DOT to  także  możliwość nieodpłatnego kolportażu  

i prezentacji   materiałów reklamowych  gminy  –   folderów   i   ulotek   –    

w atrakcyjnych, o  dużym nasileniu ruchu komunikacyjnego, miejscach 

ważnych dla regionu, jak np. lotnisku lub dworzec kolejowy we Wrocławiu. 
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Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania (LGD) 

Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania (LGD) tu 

organizacja, której głównym celem jest pomóc w aktywizacji obszarów 

wiejskich. Głównym celem stowarzyszenia jest doradztwu jak i gdzie 

pozyskiwać fundusze europejskie dla realizacji pomysłów wychodzących ze 

strony samorządów, stowarzyszeń lub przedsiębiorców, w szczególności 

działań mających odzwierciedlenie na terenach wiejskich. 

 

W skład LGD KWS, poza gminą Lądek-Zdrój, wchodzi 10 gmin 

położonych w granicach administracyjnych powiatu kłodzkiego. Wśród 

członków LGD są przedstawiciele sektora publicznego – samorządy lokalne  

i podmioty ód nich zależne, przedstawiciele sektora społecznego – lokalne 

organizacje pozarządowe i przedstawiciele sektora gospodarczego – firmy,  

w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz rolniczą, jak również 

mieszkańcy nie przypisani do żadnego z ww. sektorów. 

W ramach członkostwa w KWS LGD gmina Lądek-Zdrój, ma możliwość 

aplikowania o wsparcie finansowe przedsięwzięć dofinansowanych za pomocą 

środków UE. 

 

5.1.3. Pozostałe formy działania i współpracy 

Program „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” 

Program „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” obejmuje działania 

na płaszczyznach: naukowej, edukacyjnej, biznesowej i społecznej. Ideą 

projektu jest wykorzystanie zasobów intelektualnych i technologicznych, 

doświadczenia organizacyjnego – między nauką, biznesem i administracją 

regionu. Specyfika i bogactwa naturalne obszaru wskazują, ze region – przy 

dobrej współpracy instytucjonalnej podmiotów – może stać się znaczącym na 

światowych rynkach producentem żywności ekologicznej, suplementów diety, 

nutraceutyków oraz żywności wysokiej jakości. 

Udział gminy Lądek-Zdrój w powyższym programie traktuje się ze strony 

samorządu jaków szansę oraz dodatkowe narzędzie planowanego 

ukierunkowania gminy w stronę gminy samowystarczalnej energetyczniei 

ekologicznej – w szczególności w zakresie szeroko pojętego BIO-biznesu. 
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Klaster Energii ARES 

Klaster Energii ARES (Autonomiczny Region Energetyczny Sudety) 

powstał jako inicjatywa pięciu gmin powiatu kłodzkiego. Założycielami Klastra 

są: Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, Gmina Miejska Kudowa-Zdrój, Miasto i 

Gmina Lądek-Zdrój, Gmina Miejska Polanica-Zdrój, Miasto i Gmina Szczytna. 

Klaster ARES jest inicjatywą otwartą dla 

pozostałych gmin powiatu kłodzkiego oraz dla 

przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot  

i stowarzyszeń działających na terenie gmin – 

członków Klastra. 

Klastry energii określone są przez Ustawę  

o Odnawialnych Źródłach Energii (Ustawa o 

odnawialnych źródłach energii z dnia z dnia  20 lutego 2015 r. Dz.U.2015 póz. 

478 wraz z późniejszymi zmianami). Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 

15a ustawy ó OZE klaster energii tu cywilnoprawne porozumienie, w skład 

którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, 

instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące 

wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub  obrotu energią 

z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w  ramach sieci 

dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kW, na obszarze 

działania tego klastra, nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin; 

klaster energii reprezentuje koordynator, zwany dalej „koordynatorem klastra 

energii”. 

Udział gminy Lądek-Zdrój w powyższym programie traktuje się ze strony 

samorządu jaków szansę oraz dodatkowe narzędzie planowanego 

ukierunkowania gminy w stronę gminy samowystarczalnej energetycznie i 

ekologicznej – w szczególności w zakresie gospodarowania tzw. „Zieloną 

energią”, pochodzącą z ekologicznych źródeł odnawialnych. 

 

Związek Miast Polskich 

Od końca 2019 roku gmina Lądek-Zdrój jest członkiem stowarzyszenia 

Związek Miast Polskich. Związek Miast Polskich to najstarsza polska 

organizacja samorządowa, która aktywnie działa na polu lobbingu 

legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Prowadził 

działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń. 

W ramach przynależności do stowarzyszenia Kurort Lądek-Zdrój może liczyć 

na swój głos w prowadzonych dyskusjach na temat rozwiązań legislacyjnych 

mających wpływ na funkcjonowanie samorządów. W 2021r. – z uwagi na 

pandemię koronawirusa – kontakty i współpraca pomiędzy podmiotami 

polegała głównie na elektronicznej wymianie informacji (newslettery, 

webinaria i konferencje, informacje samorządowe). 
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3. miejsce w Ogólnopolskim Ranking Gmin i Powiatów – edycja 2021. 

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów 

Polskich jest bezpłatnym i dobrowolnym konkursem, w którym mogą 

uczestniczyć wszystkie samorządy szczebla gminnego i powiatowego - jest 

jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco 

przez ekspertów, którzy na podstawie dostarczonych i zweryfikowanych 

danych przyznają odpowiednio punkty składające się na klasyfikację/miejsce 

danego samorządu w rankingu. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć 

kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tyś. 

mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tyś. mieszkańców; powiaty powyżej 120 

tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-

wiejskie oraz gminy wiejskie.  

 
Ranking trwa przez cały rok. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są 

oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w 

dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i 

prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz 

funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa 

informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów 

zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki 

rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; 

współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. 

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez 

samorząd oraz zrealizowanych projektów. W ramach Rankingu samorządy 

mogą otrzymać także  specjalne wyróżnienie "Super Powiat/Super Gmina", 

jeżeli JST uzyska największy procentowy udział realizacji kategorii 

rankingowych – co świadczy o kompleksowym i wielopłaszczyznowym 

działaniu danego samorządu. Po weryfikacji regulaminowej i ocenie 

eksperckiej, w edycji Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2021, 

organizowanego przez Związek Powiatów Polskich, Kurort Lądek-Zdrój uzyskał 

w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie wysokie – 3. miejsce! 
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5.2. Kultura 

 

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju jest najważniejszym 

realizatorem życia kulturalnego w Gminie Lądek-Zdrój, zarówno pod względem 

oferty dla mieszkańców, jak i turystów, którzy ją odwiedzają. 

Funkcje Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju (gminnej instytucji 

kultury, w skład której wchodzą również: Biblioteka CKiR i Informacja 

Turystyczna) realizowane są w kilku zazębiających się obszarach: 

• organizacja imprez kulturalnych jako towaru na rynku usług 

turystycznych, 

• działalność kulturalno-edukacyjna i animacja lokalnej społeczności w 

kierunku uczestnictwa w różnych formach kulturalnych, 

• promocja Gminy Lądek-Zdrój poza jej granicami, 

• upowszechnianie dóbr kultury wśród mieszkańców Gminy Lądek-

Zdrój. 

 

Działalność kulturalna i edukacyjna realizowane są w siedzibie Centrum 

Kultury i Rekreacji, przy pl. Staromłyńskim 5  oraz dodatkowo w 

przestrzeniach miasta, takich jak Rynek, Park Zdrojowy im. Jana Pawła II, 

Amfiteatr Zdrojowy, Tarasy Pod Wojciechem itp., i są kierowane do 

społeczności lokalnej, mieszkańców regionu, turystów oraz kuracjuszy 

przebywających w Lądku-Zdroju. Jednocześnie CKiR partycypuje 

organizacyjnie i niejednokrotnie finansowo w dużych wydarzeniach 

organizowanych przez inne instytucje, np. Dolnośląski Festiwal Biegów 

Górskich, Mountain Jam Generator Party czy Festiwal Górski. 

We wcześniejszych latach CKiR samodzielnie organizowało powyżej 100 

wydarzeń, jednak w 2021 r. mieliśmy do czynienia z przeciągającymi się od 

2020 r. obostrzeniami, wynikłymi z pandemii Covid-19, przez co liczba 

przedsięwzięć kulturalnych wydatnie się zmniejszyła. Dodatkowym powodem 

zmniejszenia aktywności były poważne cięcia budżetu CKIR, dokonane przez 

finansujący go samorząd Lądka-Zdroju. 

W 2021 r. Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju zorganizowało 67 

pełnych (np. cykli lub festiwali traktowanych jako pojedyncza całość) 

wydarzeń kulturalnych i edukacyjno-kulturalnych. 
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5.2.1. Edukacja kulturalna 
W 2021 r., w związku z zagrożeniem pandemicznym, CKIR nie prowadziło 

stałych, sezonowych działań edukacyjnych. Zrealizowanych natomiast zostało 

wiele wydarzeń projektowych, których przedmiotem była edukacja w postaci 

różnego typu warsztatów. 

Miejsce realizacji warsztatowych zajęć edukacyjnych w budynku CKiR: 

• Biblioteka dla dzieci 

• Pracownia w sali nr 22 

• Sala w Domu Kuracjusza 

• Świetlica Wiejska w Skrzynce 

•  

Warsztaty 

Zajęcia warsztatowe funkcjonowały w zakresie kilku grup tematycznych. 

Najaktywniejszą z nich w  

2021 r. była grupa międzypokoleniowego Teatru „Stąd”. W drugiej połowie 

roku sporą aktywność przejawiał również Zespół Pieśni Ludowej 

„Skrzynczanki” ze Skrzynki. Wiele działań warsztatowych przeprowadzonych 

zostało także przez Bibliotekę przy CKIR. 

Zakres tematyczny  Odbiorcy Ilość grup 
Liczba 
uczestników 
w roku 2021 

Warsztaty – próby Teatru „Stąd” do 
spektaklu „Król Lear” 

osoby dorosłe i seniorzy 1 16 

Warsztaty – próby Teatru „Stąd” do 
spektaklu „Nie ma takich świąt” 

dziecko i osoby dorosłe 1 19 

Warsztaty taneczne w ramach 23. 
Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. 
O. Sawickiej 

dzieci, dorośli 46 700 

Warsztaty – próby Zespołu „Skrzynczanki” 
do XV Prezentacji Zespołów Ludowych 
Ziem Pogranicznych „Kłodzka Róża” 

osoby dorosłe 1 20 

Warsztaty – próby Zespołu „Skrzynczanki” 
do realizacji teledysku „Kochajcie 
dziewczyny” 

osoby dorosłe 1 20 

Warsztaty – próby Zespołu „Skrzynczanki” 
do festiwalu Lądeckie Ludowe Zdroje 

osoby dorosłe 1 20 

Warsztaty – próby Zespołu „Skrzynczanki” 
do koncertu z okazji Odzyskania 
Niepodległości 

osoby dorosłe 1 20 

Warsztaty – próby Zespołu „Skrzynczanki” 
do Koncertu Bożonarodzeniowego 

osoby dorosłe 1 20 

Warsztaty komputerowe (online) 
„Projektowanie graficzne przy użyciu 
aplikacji cyfrowych” 

dzieci i młodzież 2 (22 spotkania) 16 

Maluch w bibliotece 
dzieci w wieku 
przedszkolnym 1 (15 spotkań) 300 

„Podróż do Książkolandii” dzieci i młodzież szkolna 1 (4 spotkania) 32 
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Klub Malucha w bibliotece (grupa 1-5 lat) 
dzieci w wieku 
przedszkolnym z 
rodzicami/opiekunami 1 (3 spotkania) 120 

Warsztaty plastyczne w bibliotece 
(grupa 7-12 lat) 

dzieci i młodzież szkolna 
1 (6 spotkań) 70 

Warsztaty z programowania realizowane 
w Bibliotece 

dzieci 
1 (7 spotkań) 70 

Warsztaty kulinarne realizowane w 
Bibliotece 

dzieci 
1 (4 spotkania) 32 

Spotkanie autorskie z Markiem Sikorskim seniorzy 1 15 

RAZEM 16 1490 

 

 

 

 

Warsztaty taneczne podczas 23 Międzynarodowego Festiwalu Tańca. (fot. Radosław Pietraga) 

 

Konkursy 

W ramach animacji kulturalnej lokalnej społeczności CKiR co roku 

organizowało kilka konkursów dla różnych grup odbiorców, jednak 

cięcia budżetowe ograniczyły znacznie ten segment działalności 

ośrodka. 

W 2021 r. CKIR zorganizowało dwa konkursy: 
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• Konkursy kulinarne „Niezłe Ziółko” i „Wołowiny Sudeckiej”, zrealizowane 

w ramach „Nocy Świętojańskiej 2021” - 26 czerwca 2021. 

• Konkurs na interpretację piosenki Agnieszki Osieckiej o Lądku-Zdroju 

„Źródło Jan” - 22 sierpnia 2021. 

 

Prowadzenie zespołów oraz grup artystycznych 

W wyniku śmierci dwóch członków (Lesław Błażej, Wiesław Dubiel) Zespołu 

Orkiestry Zdrojowej zakończył swoją działalność. 

W ramach działalności edukacyjnej i animacji lokalnej społeczności oraz 

rozwoju kompetencji artystycznych, przy CKiR działa jeden zespół: 

Nazwa zespołu Krótki opis  
Liczba 
członków 
w roku 2021 

Zespół Pieśni Ludowej 
„Skrzynczanki” 

Zespół ludowy, śpiewaczy, działa od ponad 40 lat we wsi 
Skrzynka (Gmina Lądek-Zdrój), uczestniczy w koncertach, 
festiwalach, przeglądach ludowych.  

20 

RAZEM 20 

 

Istotnym statutowym elementem funkcjonowania CKiR jest jego misja edukacyjna 

w zakresie krzewienia kultury. Przy instytucji działały w 2021 roku: 

• Społeczne Ognisko Muzyczne 

• Międzypokoleniowy Teatr „Stąd” 

• Zespół „Low Fen” 

W wyniku śmierci Celestyny Schabowicz działalność zakończyła Fundacja 

Muzyczna przy PSM w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

5.2.2. Wydarzenia kulturalne 
 

W 2021 r. CKiR przygotowało bogatą propozycję działań kulturalnych 

skierowanych do mieszkańców oraz turystów reprezentujących wszystkie 

grupy wiekowe i charakteryzujących się najrozmaitszymi rodzajami 

wrażliwości artystycznej. Z uwagi na wprowadzony jeszcze w marcu 2020 r. 

stan epidemiczny, nie wszystkie planowane wydarzenia udało się zrealizować.  

Najważniejsze wydarzenia 2021 r.: 

Nazwa wydarzenia  Krótki opis Termin/miejsce 
Liczba 
uczestników 
w roku 2021 

Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

Zbiórka publiczna organizowana przez 
Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, podczas której zorganizowana 
była kwesta uliczna, licytacje online i 
skarbonka w CKIR. W roku 2021, podczas 
28 finału, sztab lądecki zebrał 24 271,28 zł 
+ 2 703 ze skarbonki. 

31.01.2021 / CKiR, 
ulice miasta, online 

Obostrzenia 
pandemiczne – 
zakaz 
zgromadzeń 
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Noc Świętojańska 

Tradycyjne święto czerwcowe, podczas 
którego odbywają się koncerty, pokaz 
ogniowy, konkursy kulinarne, rytualne 
palenie ziół i pochód z wiankami nad Białą 
Lądecką z puszczaniem wianków. 
Wystąpiły: „Re-Karpaty”, „Skład 
Nietradycyjny”, „Folk Ever”, 
„Skrzynczanki” i „Teatr, Którego Być Nie 
Powinno”. 

26.06.2021 / Rynek 700 

Międzynarodowy Festiwal 
Tańca im. Olgi Sawickiej 

Festiwal od wielu lat przyciąga setki osób 
zafascynowanych tańcem z kraju i zza 
granicy.  W ramach wydarzenia obywają 
się m.in. warsztaty taneczno-
choreograficzne, które są przeznaczone 
dla osób już tańczących, ale również tych, 
które dopiero chcą rozpocząć swoją 
przygodę z tańcem.   
W 2021 r. odbyła się 23 edycja festiwalu. 
Szczególny charakter imprezie nadały 
okoliczności stanu epidemicznego. 
Impreza odbyła się w pełnym reżimie 
sanitarnym, jako pierwsza taka na terenie 
powiatu kłodzkiego. Utrzymując 
najwyższe standardy bezpieczeństwa 
organizator zaprosił widzów na 11 
spektakli, 4 spotkania autorskie, 2 
prezentacje filmowe oraz wystawę 
fotografii.  

04 – 11.07.2021 / 
Sala widowiskowa 
CKiR, Klub 
Kuracjusza, 
Amfiteatr 
Zdrojowy, Rynek, 
Dworzec Kolejowy, 
Winiarnia 
Radochowska, 
Jaskinia 
Radochowska, 
Inkubator 
Przedsiębiorczości,  

5000 

Festiwal „Muzyka u 
Źródeł” 

Koncerty muzyczno-wokalne, dźwiękowe 
widokówki z różnych stron świata i z 
różnych epok w znakomitych 
wykonaniach. Festiwal realizowany w 
plenerze i w zamkniętych salach 
koncertowych przy ograniczonej 
publiczności. W 2021 r. odbyła się 7 
edycja festiwalu, podczas którego odbyły 
się 4 koncerty. 

12-15.08.2021 / 
Park Zdrojowy im 
Jana Pawła II, 
Arboretum 
(plener), Klub 
Kuracjusza (Dom 
Zdrojowy) 

1825 

RAZEM 7 525 
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Spektakl „Sól ziemi czarnej” podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej.  (fot. 

Radosław Pietraga) 

 

7 Festiwal „Muzyka u źródeł”, Koncert Doroty Helbin z zespołem pt. „Kobieta po przejściach”. 
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Oferta cyklicznych imprez kulturalnych współorganizowanych przez 

CKiR z partnerami zewnętrznymi i organizacjami pozarządowymi: 

Nazwa wydarzenia  Krótki opis Termin/miejsce 
Liczba 
uczestników 
w roku 2020 

Dolnośląski Festiwal 
Biegów Górskich 

Jedna z najważniejszych imprez w biegach 
górskich w Polsce. Czterodniowe 
wydarzenie ściąga do Lądka-Zdroju 
rokrocznie kilka tysięcy biegaczy i kibiców. 
Wydarzenie trwa 4 dni. W roku 2021 w 
biegach wzięło udział  4075  zawodników, 
była to 8 edycja festiwalu. 
 
Organizator: Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej Kompas 

16-19.09.2021 / 
Kinoteatr (Dom 
Zdrojowy), Park 
Zdrojowy im Jana 
Pawła II, al. 
Modrzewiowa  

4075 

Mountain JAM Stoner 
Generator Party vol. 4 

Impreza muzyczna realizowana w formule 
pikniku w przepięknym górskim plenerze, 
w której wzięło udział 8 zespołów 
reprezentujących niszowe gatunki muzyki 
rockowej: stoner, psychodelic rock itp. 
W 2021 r. odbyła się czwarta edycja. 
 
Organizator: Stowarzyszenie ArteWeda 

6-7.08.2021 / 
Przełęcz Lądecka - 
plener 

1000 

Festiwal Górski im. 
Andrzeja Zawady 

Najstarsza, z największymi tradycjami taka 
impreza w kraju, której najważniejszą 
częścią jest Przegląd Filmów Górskich im. 
A. Zawady.  W przedostatni weekend 
września do Lądka-Zdroju zjeżdżają 
tysiące miłośników gór, przygody i 
ekstremalnych doznań z Polski i świata. 
Najlepsi z najlepszych taterników, 
alpinistów, himalaistów, podróżników, 
ponad kilkadziesiąt propozycji 
programowych: seanse filmowe, 
spotkania autorskie, prelekcje, animacje 
dla dzieci, koncerty.  
 
Organizator: Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej Kompas 

10-19.09.2021 / 
Park Zdrojowy im. 
Jana Pawła II, 
centrum zdroju, 
Aleja 
Modrzewiowa, 
Muszla 
koncertowa, ul. 
Moniuszki (plener), 
Kinoteatr, Klub 
Kuracjusza 

5000 

Lądeckie Spotkania 
Sentymentalne 

Spotkania towarzysko-wspomnieniowe 
połączone z wycieczkami po Lądku-Zdroju. 
W 2021 r. odbyła się 6 edycja spotkań. 
 
Organizator: Stowarzyszenie Lądeckie 
Spotkania Sentymentalne 

1-3.10.2021 / 
Rynek, plener 

50 

RAZEM 9 350 
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Spotkanie z Krzysztofem Wielickim w Parku Zdrojowym podczas 26 Festiwalu Górskiego, fot. Małgorzata 

Telega. 

Syntetyczne zestawienie form działalności organizowanych i współorganizowanych 

przez CKiR w ciągu roku 2021 wraz z liczbą uczestników (zestawienie do GUS): 

Wyszczególnienie 

Imprezy 

Uczestnicy 

ogółem ogółem 

ogółem 

plenerowe 

Zorganizowane 

samodzielnie 

przez jednostkę 

Z 

płatnym 

wstępem 

seanse filmowe 2 0 2 0 60 

festiwale i 

przeglądy 

artystyczne 

3 3 2 0 11200 

koncerty 22 11 7 0 2460 

prelekcje, 

spotkania, 

wykłady 

2 1 2 0 345 

Imprezy 

turystyczne i 

sportowo-

rekreacyjne 

8 8 0 0 160 

konkursy 1 1 1 0 10 

pokazy teatralne 3 0 1 0 400 

interdyscyplinarne 5 5 2 0 1230 

warsztaty 46 2 46 43 700 

RAZEM 91 31 62 43 16555 
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5.2.3. Promocja czytelnictwa 
 

Bibliotekę Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju stanowi wypożyczalnia dla 

dorosłych i oddział dla dzieci. W bibliotece dla dorosłych znajdują się dodatkowo trzy 

stanowiska komputerowe dla klientów biblioteki. Mogą oni korzystać z internetu 

bezpłatnie. Dodatkowo biblioteka udostępnia chętnym tablety, drukarkę i skan. 

Oferuje te usługi zarówno stałym czytelnikom, jak i sezonowym (turystom i 

kuracjuszom). 

Stan księgozbioru Biblioteki CKiR na koniec 2021 r. 

Biblioteka Centrum 

Kultury i Rekreacji w 

Lądku Zdroju 

Zbiory ogółem w 2020 

r. na dzień 31 grudnia 

Wpływy  

w 2021 r. 

Ubytki  

w 2021 r. 

Ogółem  

2021 r. 

Dział dla Dorosłych 9 845 708 452 10 101 

Dział dla Dzieci 3 996 187 139 4044 

RAZEM 13 841 895 591 14 145 

 

Liczba woluminów na 100 mieszkańców wynosi ogółem 182,18. Liczba 

woluminów na 1 czytelnika w gminie wynosi 13,57. 

W 2021 r. zakupiono do Biblioteki Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-

Zdroju: 

• 248 książek na kwotę 5385 zł. z dotacji Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zakup i zdalny dostęp do 

nowości wydawniczych” 

• 401 książek na kwotę 10 015,83 zł. z budżetu Centrum Kultury i 

Rekreacji w Lądku Zdroju 

• 205 książek na kwotę 5000 zł. z darowizny od Kopalni Lutynia 

• 15 książek na kwotę 480,98 zł. z dotacji Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” 

Razem:  869 książek na kwotę 20 881,81 zł.   

Zakupione książki to głównie biografie, powieści obyczajowe, historyczne i 

kryminały dla dorosłych. Dla dzieci biblioteka zakupiła bajki dla najmłodszych 

i lektury szkolne. 

 

Udostępnianie zbiorów: 

Wyszczególnienie 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Biblioteka dla Dorosłych w Lądku-

Zdroju 

20 414 17 300 17 838 

Oddział dziecięcy 4 440 3 758 3 064 

RAZEM 24 854 21 058 20 902 
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W porównaniu z 2020 r. w Bibliotece Centrum Kultury i Rekreacji w 

Lądku-Zdroju nastąpił spadek liczby wypożyczeń w dziale dla dzieci. Po 

wymuszonym pandemią zamknięciu instytucji w 2020 r. wielu młodych 

czytelników nie wróciło do biblioteki. W naszym przypadku dzieci wypożyczały 

książki zawsze przy okazji uczestniczenia w różnych zajęciach w bibliotece. Z 

powodu epidemii zajęcia i imprezy dla dzieci uruchomiliśmy we wrześniu 2021 

r. i wtedy dopiero zintensyfikowały się wypożyczenia literatury dziecięcej. 

Zaobserwowane preferencje wyborów czytelniczych 

Dorośli czytelnicy czytają głównie lekkie powieści kobiece i romanse, 

powieści historyczne i kryminały, biografie i reportaże. Dzieci czytają 

najchętniej małe powieści obyczajowe i przygodowe oraz bajki. Z literatury 

popularnonaukowej czytelnicy korzystają coraz rzadziej, jeśli jednak, to były 

to najczęściej książki dotyczące historii Lądka-Zdroju i regionu. 

Działalność informacyjno – bibliograficzna 

W 2021 r. z Internetu skorzystało ogółem 148 osób.  Średnia odwiedzin 1,7 

os./ dzień. 

Kadra bibliotekarska 

W bibliotece pracują 2 osoby na cały etat. Posiadają one wykształcenie 

wyższe (w tym jedna bibliotekarskie). 

Udział biblioteki w kursach i konferencjach 

1. „Czytniki ebooków” – Webinarium Good Books – 1 godz. 

2. „Kultura – interwencje” – Webinarium Good Books – 1 godz. 

3. „4 runda PRB” – Webinarium FRSI – 1 godz. 

4. „Cyfrowy Dom Kultury” – Webinarium Good Books – 2 godz. 

5. „Jak i jakie książki polecać młodzieży? Jakie gry im proponować?” – 

Webinarium Good Books – 2 godz. 

6. „Animacje czytelnicze online dla dzieci” – Webinarium Good Books – 2 

godz. 

7. „Fundrasing – o sposobach pozyskiwania środków finansowych na 

biblioteczna działalność” – Webinarium Biblioteka Dolnośląska – 2 godz. 

Komputeryzacja biblioteki 

Biblioteka posiada w bibliotece głównej trzy komputery z dostępem do 

Internetu z przeznaczeniem dla czytelników oraz dwa komputery do pracy dla 

bibliotekarzy (w tym jeden wymieniony na nowy). Posiada również sześć 

tabletów dla użytkowników. 

Działalność kulturalno- edukacyjna 

Wznowienie działalności biblioteki: maj 2021 

• Cykl „Maluch w Bibliotece” - 15 spotkań ( ok. 20 os./spotkanie) – 

comiesięczne spotkania ze wszystkimi grupami przedszkolnymi. 

• Cykl „Podróż do Książkolandii” -  4 spotkania ( 8 os./spotkanie) - lekcje 

w ramach szkolnego koła czytelniczego 
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• Koło plastyczne - 6 spotkań (8-13 os./spotkanie) – spotkania 

artystyczne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat inspirowane książką 

• Klub Malucha – 3 spotkania (40 os./spotkanie) – zajęcia ruchowo-

muzyczno-literackie z dziećmi  w wieku 1-5 lat oraz ich rodzicami i opiekunami 

• Warsztaty z programowania – 7 spotkań (8-12 os./spotkanie) – zajęcia 

dla dzieci w wieku 7-12 lat uczące podstaw programowania z wykorzystaniem 

robotów Photon i Ozobot 

• Warsztaty kulinarne – 4 spotkania (8 os./spotkanie) – warsztaty 

cukiernicze tworzenia domków z piernika dla dzieci 7 – 12 lat 

• Spotkanie autorskie z Markiem Sikorskim – (15 os.) – dla dorosłych pt. 

„Krew i kamień smocza” 

• Mikołajki w bibliotece – (30 os.) – zabawa dla wszystkich dzieci 

uczestniczących w różnych bibliotecznych zajęciach, zakończone 

rozdawaniem prezentów. 

 

Od sierpnia do grudnia Biblioteka realizowała projekt ,,Biblioteka daje 

tusz, czyli spotkanie papieru, druku i książki” w ramach Programu 

„Partnerstwo dla książki” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w wysokości 9350,00 zł. Głównym celem projektu 

było szerzenie wiedzy na temat historii papieru, druku i książki i wagi istnienia 

tych wynalazków w codziennym życiu. Zadanie skierowane było do dzieci 

szkolnych z Gminy Lądek-Zdrój, a ich realizacja miała miejsce w szkole 

podstawowej w Trzebieszowicach, w szkole podstawowej w Lądku-Zdroju oraz 

w naszej bibliotece. Działania w projekcie to: 

1. Lekcje biblioteczne o historii papieru, druku i książki – 9 spotkań (15-

22 osoby/spotkanie) 

2. Warsztaty instruktorskie z sitodruku – 2 spotkania (w sumie 32 os.) 

3. Warsztaty instruktorskie z druku strukturalnego – 2 spotkania (w sumie 

19 os.) 

4. Warsztaty instruktorskie introligatorskie – 2 spotkania (w sumie 25 os.) 

5. Warsztaty instruktorskie drukarskie – 2 spotkania – (w sumie 20 os.) 

6. Cykl ,,Wielkoformatowe zajęcia artystyczne” – 13 spotkań (8-12 

os./spotkanie) 

7. Cykl ,,Warsztaty drukarsko-graficzne” – 12 spotkań (8-12 

os./spotkanie) 

8. Wycieczka edukacyjna do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju 

– (26 osób) 

9. Konkurs projektowy – (12 osób) 

Od 29 października Biblioteka realizuje projekt „Więcej niż zero – 

proekologiczne spotkania biblioteczne w duchu zero waste” w ramach 

Programu „Moje miejsce na Ziemi” dofinansowany ze środków Fundacji 

ORLEN w wysokości 5000,00 zł (zakończenie projektu czerwiec 2022). Celem 
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projektu jest pokazanie dzieciom, jak żyć ekologicznie na co dzień i 

wytworzenie takich wzorców zachowań, by dbanie o środowisko naturalne było 

fundamentalne. W programie zaplanowaliśmy warsztaty krawieckie, 

kulinarne, kosmetyczne i upcykling. Do końca roku odbyły się: 

1. Warsztaty krawieckie – 4 spotkania (8 os./spotkanie) 

2. Warsztaty upcykling – 3 spotkania (8 os./spotkanie) 

Relacje z działań biblioteki umieszczane są regularnie na stronie 

www.biblioteka.ckirladek.pl,  Facebooku, w lokalnym biuletynie „Debaty 

Lądeckie”. 

 

5.2.4. Promocja kultury i turystyki   
 

Jednym z zadań realizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji są 

działania promocyjno-informacyjne. W 2021 r. dział promocji i informacji 

turystycznej w CKiR, z uwagi na bardzo okrojony budżet, skupił się na 

działaniach online i pracy organicznej w Internecie. Udało się jednak 

zrealizować następujące działania: 

• Redakcja, druk i kolportaż Informatora Samorządowego „Debaty 

Lądeckie” – 12 000 egzemplarzy/rok (12 numerów/2021). 

• Promocja wydarzeń kulturalnych oraz turystycznych organizowanych 

na terenie Gminy Lądek-Zdrój. 

• Realizacja banera wielkoformatowego – taras Domu Zdrojowego. 

• Produkcja filmów teatru telewizji, realizowanych przez Teatr „Stąd”, 

promujących Gminę Lądek-Zdrój. 

• Przygotowanie graficzne i skład do druku II wydania tomiku wierszy 

Krystyny Leśniewskiej-Pasionek. 

• Przygotowanie graficzne i skład do druku oraz wydruk próbny 

dwuczęściowego albumu zdjęć Ludwika Pikuły. 

• Współpraca ze Stowarzyszeniem Kultura u Źródeł oraz UMiG Lądek-

Zdrój przy realizacji projektu „Poprawa dostępności szlaków dla turystów w 

rejonie Gminy Lądek-Zdrój” – produkcja i montaż 9 tablic informacyjnych na 

terenie Gminy Lądek-Zdrój. 

• Promocja 13 tras kuracyjnych – dodruk wydawnictwa we współpracy z 

UMiG Lądek-Zdrój. 

• Realizacje projektu „Sieć na kulturę” w ramach którego przeprowadzono 

2 kursy online „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji 

cyfrowych”. W ramach projektu pozyskaliśmy 6 laptopów.  

• Współpraca ze Stowarzyszeniem „Kultura u Źródeł” przy realizacji 

„Kulturalnego Skwerka”. 

• Współpraca promocyjna z Operą Śląską w Bytomiu – promocja walorów 

Lądka-Zdroju w miesięczniku „Opera Cafe”. 

• Wsparcie promocyjne dla LO Lądek-Zdrój. 

http://www.biblioteka.ckirladek.pl/#_blank
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• Moderacja, aktualizacja i administracja portali internetowych: 

- ckirladek.pl – oficjalna strona CKiR, 

- festiwaltanca.pl – strona Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi 

Sawickiej, 

- muzykauzrodel.pl – strona Festiwalu Muzyki Uzdrowiskowej. 

• Moderacja i aktualizacja oficjalnych tematycznych kont Facebook.  

• Organizacja stoisk promujących Gminę Lądek-Zdrój i lokalne atrakcje 

podczas największych wydarzeń organizowanych w Lądku-Zdroju. 

 

 

 

 

Tablica informacyjna na Karpnie, fot. Monika Słonecka 
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5.3. Sport i rekreacja 
 

Aktywność sportowa na terenie Gminy Lądek – Zdrój jest jednym z 

priorytetów w działalności szkół, klubów sportowych i samorządu gminnego. 

Wszystkie wydarzenia sportowe odbywające się na terenie gminy oraz 

działalność lokalnych klubów sportowych i ich osiągnięcia mają ogromny 

wpływ na promocję oraz rozwój turystyczny tego regionu. 

 

5.3.1. Współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Lądek 

– Zdrój w 2021 r. 

 

Na terenie gminy działa sześć klubów sportowych:  

1. Klub Sportowy TROJAN (piłka nożna) – klub działa nieprzerwalnie od 

1948 r. Dzięki dotacjom z gminy oraz ogromnym zaangażowaniu trenerów i 

piłkarzy klub działa prężnie, a jego podopieczni odnoszą sukcesy. To właśnie 

z tego klubu wywodzą się młodzi piłkarze, których kariera nabiera ogromnego 

rozpędu m.in. Damian Sokołowski, Julia Maskiewicz, Maksymilian 

Fryczkowski. Obecnie w klubie prężnie działają 3 dziecięce grupy wiekowe, 

gdzie w kategoriach Skrzat, Żak oraz Orlik trenuje ponad 70 dzieci. Dodatkowo 

w Lidze Okręgowej Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej klub reprezentuje 

najstarsza grupa, czyli Seniorzy KS TROJAN. 

2. Ludowy Klub Sportowy ZAMEK (piłka nożna) – klub sportowy 

działający na terenie największej wsi pod względem liczebności mieszkańców 

w gminie Lądek-Zdrój (Trzebieszowice). Obecnie klub posiada trzy drużyny 

piłkarskie (dwie młodzieżowe i jedną seniorską) zrzeszające 54 zawodników.  

4. Lądecki Klub KYOKUSHIN KARATE (karate) – klub sportowy, który 

prężnie działa na arenie polskiej oraz międzynarodowej zdobywając liczne 

osiągnięcia.  

5. Uczniowski Klub Sportowy ŻEREB-SKI ACADEMY (narciarstwo) –

klub zrzeszający swoich zawodników wśród dzieci i młodzieży zdobywając 

liczne osiągnięcia na arenach polskiej jak i międzynarodowej.  

6. Lądecki Klub PETANKI (petanka) –klub zrzeszający fanów gry w 

petankę, który zarówno bierze udział w rozgrywkach jak i sam organizuje 

turnieje, dzięki którym wzbudza coraz większe zainteresowanie ta dyscypliną 

sportu wśród mieszkańców gminy. W tym roku ze względu na sytuacje 

pandemiczną oraz odwołanie licznych rozgrywek, członkowie klubu pracowali 

nad udoskonaleniem bazy sportowej i stworzeniem dwóch bulodromów. 
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5.3.2. Wydarzenia o charakterze sportowo - rekreacyjnym organizowane bądź 

współorganizowane przez  Wydział Promocji, Sportu, Turystyki i 

Uzdrowiska w 2021   

 

Poza współpracą z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy 

Lądek-Zdrój Wydział Promocji, Sportu, Turystyki i Uzdrowiska organizował 

bądź wspierał organizację licznych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, m.in.: 

 

     

 

1.Bieg Sympatyków Lądka-Zdroju – 29.05.2021  

   – organizator Hotel Mir-Jan                                                                                            

 

 

    

 

       

 

       

2.Dzień Dziecka aktywnie w Lądeckim Arboretum – 

01.06.2021  

 – organizator Wydział Promocji  

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.Wesołe Powitanie Wakacji – 25.06.2021  

 – organizator Rada Miejska Lądka-Zdroju 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 
RAPORT O STANIE GMINY 2021  |S T R O N A  | 86  

 

    4.Noc Świętojańska – 26.06.2021  

     – organizator CKiR Lądek-Zdrój 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

5.23 Międzynarodowy Festiwal Tańca – 3-10.07.2021  

– organizator CKiR 

 

 

 

       

 

 

 

       

6.BSK TECH Wyścig Górski Złoty Stok – Lądek-Zdrój  

– organizator BGM Sport Szymon Mazur 

 

 

 

 

 

 

      

 

7.Turniej Piłkarski Piłka Pod Kolebą – 24.07.2021  

– organizator LKS Zamek Trzebieszowice 
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8.Muflon Tracks – Etap II – 21.08.2021 

  – organizator G&G Promotion 

 

 

 

 

 

 

 

       

9.Międzygminne Rowerowe Pożegnanie Lata – 

29.08.2021 

 – organizator Wydział Promocji  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

10.26 Festiwal Górski – 10-19.09.2021  

  – organizator Stowarzyszenie Kompas 

 

 

 

 

 

 

 

     

11.Wesołe Rozpoczęcie Roku Szkolnego – 

01.09.2021 – organizator Burmistrz i RM Lądka-Zdroju 
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5.3.3. Infrastruktura sportowa na terenie Gminy Lądek – Zdrój 

 

  Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby i zrzeszenia 

sportowe: 

1. Klub Sportowy „Trojan”, ul. Kłodzka 45, Lądek-Zdrój – piłka nożna; 

2. Ludowy Klub Sportowy „Zamek”, Trzebieszowice 150 – piłka nożna; 
3. Lądecki Klub Kyokushin Karate, ul. Kościuszki 36/16, Lądek-Zdrój – 

karate kyokushin; 
4. Lądecki Klub Petanki, Pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój - petanka 
5. Uczniowski Klub Sportowy ,,Żereb Ski Academy”, ul. Kłodzka 50b, 57-

540 Lądek-Zdrój -  narciarstwo.  
 

  Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące 

obiekty: 

 

1. Stadion gminny, nadzorowany przez Klub Sportowy „Trojan” przy ul. 
Kłodzkiej w Lądku- Zdroju 

2. Stadion gminny, nadzorowany przez Ludowy Klub Sportowy „Zamek” we 
wsi Trzebieszowice 

3. Gminne boisko sportowe we wsi Konradów; 

4. Gminne boisko sportowe we wsi Radochów; 
5. Gminne boisko sportowe we wsi Skrzynka; 

6. Gminne boisko sportowe we wsi Trzebieszowice; 
7. Kompleks sportowy „Orlik”, ul. Polna 2 w Lądku-Zdroju; 
8. Boisko wielofunkcyjne, ul. Kościelna 31 w Lądku-Zdroju; 

9. Szkolna hala sportowa we wsi Trzebieszowice 150; 
10. Szkolna hala sportowa, ul. Zamenhofa 2 w Lądku-Zdroju (nadzorowana 

przez OPS Lądek – Zdrój) 

11. Szkolna hala sportowa, ul. Kościelna 31 w Lądku-Zdroju (nadzorowana 
przez SP1 Lądek – Zdrój) 

12. Szkolna hala sportowa, ul. Ogrodowa w Lądku-Zdroju (nadzorowana 
przez L.O. Lądek – Zdrój) 

13. Wyciąg narciarski, ul. Kopernika w Lądku-Zdroju; 

14. Szkolny plac zabaw we wsi Trzebieszowice; 
15. Gminny plac zabaw, ul. Kłodzka w Lądku-Zdroju; 
16. Gminny plac zabaw, ul. Lipowa w Lądku-Zdroju; 

17. Strzelnica sportowa, ul. Widok w Lądku-Zdroju; 
18. Siłownia zewnętrzna na Wyspie Młyńskiej w Lądku-Zdroju; 

19. Siłownia zewnętrzna w Parku Zdrojowym Jana Pawła II w Lądku-Zdroju; 
20. Siłownia zewnętrzna we wsi Trzebieszowice. 
21. Siłownia zewnętrzna we wsi Kąty Bystrzyckie 

22. Siłownia zewnętrzna we wsi Stójków 
23. Trasy rowerowe typu Single Track – ponad 30 km, trzy pętle: Zdrój, 

Trojak, Orłowiec 
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24. Boisko do gry w petankę – bulodromy, ul. Zamenhoffa 2, nadzorowane 
przez Lądecki Klub Petanki   

25. Ekologiczny Park Edukacyjny ,,Wojtusiowy Park”, Lądek-Zdrój – w 
chwili obecnej wykonano etap I zawierający m.in. Ogródek Przedszkolaka 
oraz Pump Track. 

26. siłownia zewnętrzna w Parku Zdrojowym Jana Pawła II w Lądku-Zdroju; 
27. siłownia zewnętrzna we wsi Trzebieszowice. 
28. siłownia zewnętrzna we wsi Kąty Bystrzyckie 

29. siłownia zewnętrzna we wsi Stójków 
30. trasy rowerowe typu Single Track – 30 km. 

31. boisko do gry w petankę – bulodromy, ul. Zamenhoffa 2, nadzorowane 
przez Lądecki Klub Petanki  

 

 
5.3.4. Organizacja działań dla dzieci i młodzieży w zakresie sportu 

 

1. Lokalny Animator Sportu 2021 r. – w ramach tego programu 

współfinansowane były umowy –  zlecenie dla dwóch animatorów 

funkcjonujących przy kompleksie boisk sportowych ,,Orlik 2012”. 

 W ramach nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć, organizowanych w 

godzinach pozalekcyjnych  oraz w czasie wolnym od nauki prowadzone są 

zajęcia sportowe o charakterze ogólnorozwojowym ( piłka nożna, siatkówka, 

koszykówka) w wymiarze 60 godzin miesięcznie przez każdego z 

 animatorów w okresie Maj-Listopad 2021. Zajęcia były realizowane i 

kontrolowane przez  pracowników gminy wg. potrzeb, na podstawie 

miesięcznych harmonogramów przedkładanych  przez animatorów. 

 

2. Szkolny Klub Sportowy 2021 r. – w ramach tego programu 

współfinansowane były zajęcia  sportowe dla 2 grup szkolnych, 

funkcjonujących przy placówkach edukacyjnych: 

 

• 1 grupa przy SP w Trzebieszowicach 

• 1 grupa przy Liceum Ogólnokształcącym w Lądku-Zdroju 
 

W ramach programu prowadzone były dodatkowe zajęcia sportowe o 

charakterze ogólnorozwojowym ( piłka nożna, siatkówka, koszykówka). Zajęcia 

realizowane i kontrolowane są przez dyrektorów placówek na bieżąco. 

 

3. Ferie na stoku 2021 r. – na czas ferii zimowych obowiązywały bezpłatne 

karnety na wyciąg narciarski w Lądku-Zdroju oraz możliwość nieodpłatnego 



 

 
RAPORT O STANIE GMINY 2021  |S T R O N A  | 90  

wypożyczenia sprzętu dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat, zamieszkujących 

i uczących się w szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój. 

 

Dodatkowe działania w zakresie sportu i rekreacji 

 

Dodatkowym atutem w kwestii sportu i rekreacji na terenie naszej gminy są 

wciąż powstające nowe trasy rowerowe typu Singletrack, które nie tylko 

wpływają na wzrost aktywności fizycznej u mieszkańców, ale i są doskonałą 

wizytówką Gminy Lądek – Zdrój oraz całego regionu. Obecnie na terenie gminy 

posiadamy blisko 30 km tras, na które składają się trzy trasy rowerowe: Pętla 

Orłowiec, Pętla Zdrój oraz Pętla Trojak. 

Aktualnie trwają prace związane z prawidłowym rozliczaniem projektu oraz 

jego utrzymaniem (monitoring, raporty, promocja). 

 

W 2020 roku podjęto szereg prac związanych z przygotowaniem dokumentacji 

projektowo – wykonawczej dla zadania pn.,, Wojtusiowy Park”. W grudniu 

2020 r. został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Do grudnia 

2021 r. wykonano I etap zadania tj. instalację elektryczno – oświetleniową oraz 

alejki spacerowe na terenie Wojtusiowego Parku. 

 

5.3.5. Stypendia sportowe 

 

Na terenie Gminy Lądek – Zdrój działa pięć klubów sportowych których 
działania były wspierane zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 0050.17.2021 

BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój 
dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych 

działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2021. 

 

Powołana Komisja Konkursowa w dniu 25 lutego 2021 r. dokonała 

sprawdzenia i oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym 
oraz zaproponowała podział środków.  
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Wykaz podmiotów i wysokość przyznanego dofinansowania przedstawia 
poniższa tabela. 

 

L.p. Wnioskodawca Kwota 

wnioskowan

a 

Kwota 

przyznana 

1 Klub Sportowy „TROJAN”  

ul. Kłodzka 45, 57-540 Lądek-Zdrój  
65 000 zł. 56 500 zł 

2 Ludowy Klub Sportowy „Zamek” 

57-540 Lądek-Zdrój, Trzebieszowice 150  
84 800 zł 25 000 zł 

3 Uczniowski Klub Sportowy Żereb-ski 

Academy Kłodzka 50b, 57-540 Lądek-Zdrój 
42 000 zł 25 000 zł 

4 Lądecki Klub Kyokushin Karate 

 ul. Kościuszki 36/16, 57-540 Lądek-Zdrój  
10 000 zł 10 000zł 

5 Lądecki Klub ,,Petanki” 

Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój 
3 500 zł 3 500 zł 

 Razem 205 300 zł 120000 

 

*Dodatkowo na przełomie miesięcy styczeń – luty 2021 r. dokonano rozliczeń 

dotacji dla klubów sportowych za rok 2020 na podstawie sprawozdań 

końcowych składanych do 30 stycznia 2021 r.  

 

Reprezentowanie Gminy Lądek- Zdrój na krajowych, bądź zagranicznych 

rozgrywkach sportowych jest ważnym elementem promocji naszej 

społeczności. Zawodnicy szczególnie uzdolnieni i osiągający imponujące 

wyniki na najważniejszych imprezach mistrzowskich mogą liczyć na 

wsparcie finansowe poprzez przyznawane stypendia sportowe Burmistrza 

Lądka – Zdroju zgodnie z uchwałą Uchwała nr XXXVIII/248/2017 Rady 

Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i 

wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

 

Poza wsparciem finansowym dla klubów sportowych Burmistrz Lądka-Zdroju 

Roman Kaczmarczyk przyznał również Stypendia Sportowe w wysokości 

200 zł miesięcznie, wypłacane przez okres 12 miesięcy za wysokie 

osiągnięcia sportowe oraz reprezentowanie Gminy Lądek-Zdrój niżej 

wymienionym osobom: 



 

 
RAPORT O STANIE GMINY 2021  |S T R O N A  | 92  

 

 

Izabela Targosz – I miejsce w Mistrzostwach Polski w Kyokuschin Karate 

dziewczęta 14-15 lat (zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.18.2021 z dnia 

14.01.2021 r.) 

Damian Sokołowski – I miejsce Centralnej Ligi Juniorów U-15, Mistrzostwo 

Okręgu Południowo Zachodniego (zgodnie z Zarządzeniem nr 

0050.6.2021 z dnia 11.01.2021 r.). 

 

5.4. Nagrody przyznane gminie 
 

Ze względu na wykonane przez gminę Lądek-Zdrój inwestycje, w tym 

wprowadzanie przez samorząd innowacyjnych rozwiązań oraz prowadzenie  

szeregu wydarzeń i eventów w proekologicznym i perspektywicznym w skali 

kraju wymiarze, rok 2021 charakteryzował się zdobyciem przez gminę kilkoma 

nagrodami oraz wyróżnieniami. 

Najważniejszymi z nich jest 3. miejsce w Ogólnopolskim Ranking Gmin i 

Powiatów – edycja 2021. 

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek 

Powiatów Polskich jest bezpłatnym i dobrowolnym konkursem, w którym 

mogą uczestniczyć wszystkie samorządy szczebla gminnego i powiatowego - 

jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco 

przez ekspertów, którzy na podstawie dostarczonych i zweryfikowanych 

danych przyznają odpowiednio punkty składające się na klasyfikację/miejsce 

danego samorządu w rankingu. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć 

kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tyś. 

mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tyś. mieszkańców; powiaty powyżej 120 

tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-

wiejskie oraz gminy wiejskie.  

Ranking trwa przez cały rok. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są 

oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w 

dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i 

prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz 

funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa 

informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów 

zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki 

rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; 

współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. 

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez 

samorząd oraz zrealizowanych projektów. W ramach Rankingu samorządy 

mogą otrzymać także  specjalne wyróżnienie "Super Powiat/Super Gmina", 
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jeżeli JST uzyska największy procentowy udział realizacji kategorii 

rankingowych – co świadczy o kompleksowym i wielopłaszczyznowym 

działaniu danego samorządu. Po weryfikacji regulaminowej i ocenie 

eksperckiej, w edycji Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2020, 

organizowanego przez Związek Powiatów Polskich, Kurort Lądek-Zdrój uzyskał 

w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie wysokie – 6. Miejsce! 

 

 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Gmina Lądek-Zdrój współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w 2021 roku. 

1. Roczny program współpracy Gminy Lądek-Zdrój z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie został przyjęty 

uchwałą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XXV.182.2020 

z dnia 26 listopada 2020 r oraz XXVI.192.2020 z dnia 

30 grudnia 2020r. 

2. Zgodnie z Programem Współpracy, współpraca Gminy 

Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi miała 

charakter finansowy oraz pozafinansowy. 

Cele Programu zostały osiągnięte poprzez budowanie i umacniane 

partnerstwa pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz gminy Lądek-Zdrój i jej mieszkańców. 

3. Cele zostały zrealizowany poprzez realizację zadań 

publicznych. Za priorytetowe zadania publiczne w roku 

2021 uznano zadania w zakresie: 

a) kultury fizycznej i sportu, 

b) wypoczynku dzieci i młodzieży, 

c) turystyki i krajoznawstwa, 

d) ochrony dóbr kultury i tradycji. 

e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

4. Realizując współpracę z organizacjami, w budżecie 

Gminy Lądek-Zdrój na rok 2021 zaplanowano na 

dotacje celowe kwotę 145 000 zł. 

5. Zadania wymienione w programie realizowano w formie 

otwartego konkursu ofert. 
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Na realizację zadania publicznego w zakresie: wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Lądek-Zdrój przeznaczając kwotę 5 000 zł. w 

odpowiedzi na konkurs wpłynęła 1 oferta.  

Na realizację zadania publicznego w zakresie: turystyki i krajoznawstwa 

przeznaczono kwotę 10 000 zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 oferty . 

Na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony dóbr kultury i tradycji 

przeznaczono kwotę 5 000 zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęła 4 oferty. 

Na realizację zadania publicznego w zakresie działalność na rzecz osób w 

wieku emerytalnym przeznaczono kwotę 5 000zł. W odpowiedzi na konkurs 

wpłynęła 1 oferta. 

Poniżej wykaz dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych w roku 

2021 r. w kwocie 25 000 zł. 

 

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa – przeznaczono kwotę 10 000 zł 

Wnioskodawca Nazwa projektu 
Wnioskowana 

kwota 

Proponowana 

kwota 

Stowarzyszenie Kultura  

u Źródeł 

Pl. Staromłyński 5 

57-540 Lądek-Zdrój 

Poprawa dostępności szlaków 

dla turystów w rejonie Gminy 

Lądek-Zdrój 

8 500,00 zł 7 000,00zł 

Oddział Bialski PTTK w Lądku-

Zdroju z siedzibą ul. Kościuszki 

44, 57-540 Lądek-Zdrój 

Poznaj z przewodnikiem Ziemię 

Lądecką 
4 780,00 zł 3 000,00zł 

Razem 13 280,00zł 10 000,00zł 

Zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży – przeznaczono kwotę 5000 zł 

Stowarzyszenie Kultura u 

Źródeł 

Pl. Staromłyński 5 

57-540 Lądek-Zdrój 

Lato z tańcem - warsztaty 

taneczne dla dzieci i młodzieży 

z Gminy Lądek-Zdrój podczas 

23 MFT im. Olgi Sawickiej 

w Lądku-Zdroju 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Razem 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji – przeznaczono kwotę 5 000 zł 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Lądeckiej 

Pl. Staromłyński 5 

57-540 Lądek-Zdrój 

Sąsiedzka Noc Świętojańska – 

spotkajmy się bezpiecznie 
5 000,00 zł 1 434,00zł 
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Stowarzyszenie Kultura  

u Źródeł 

Pl. Staromłyński 5 

57-540 Lądek-Zdrój 

Lądeckie Opowieści Teatralne – 

realizacja dwóch 

międzypokoleniowych spektakli 

teatralnych z warsztatami 

aktorskimi  

 5 000,00 zł 1 433,00zł 

Lądeckie Spotkania 

Sentymentalne  

Pl. Staromłyński 5 

57-540 Lądek-Zdrój 

VI  Lądeckie Spotkania 

Sentymentalne 
762,30 zł 700,00zł 

Stowarzyszenie Działań 

Kreatywnych ArteWeda 

ul. Zwycięstwa 14   

57-540 Lądek-Zdrój 

Festiwalu Mountain Jam 

Generator Party Vol.4 
5 000,00zł 1 433,00zł 

Razem 15 762,30 5 000, 00zł 

Zadania z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – przeznaczono kwotę 

5 000 zł 

Polski Związek Emerytów 

Rencistów i Inwalidów Oddział 

Rejonowy w Lądku-Zdroju  

Pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój 

XII Turniej Buli Seniorów oraz 

inne gry rekreacyjne 
5 000,00 zł 5 000,00zł 

Razem: 25 000,00zł 

 

Dodatkowo w roku 2021 w ramach konkursu dla klubów sportowych 

udzielono dotację w łącznej wysokości  120 000,00 zł na zadania realizowane 

na terenie Gminy Lądek-Zdrój. 

Poniżej wykaz dotacji udzielonych dla klubów sportowych w roku 2021. 

 

Dotacje dla klubów sportowych w 2021 roku  

 Na terenie Gminy Lądek – Zdrój działa pięć klubów sportowych których 

działania były wspierane zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.17.2021 Burmistrza 

Lądka-Zdroju z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru 

wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację 

zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na 

terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2021. 

 Powołana Komisja Konkursowa w dniu 25 lutego 2021 r. dokonała 

sprawdzenia i oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz 

zaproponowała podział środków.  

 Wykaz podmiotów i wysokość przyznanego dofinansowania przedstawia 

poniższa tabela. 
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L.p. Wnioskodawca 
Kwota 

wnioskowana 

Kwota 

przyznana 

1 
Klub Sportowy „TROJAN”  

ul. Kłodzka 45, 57-540 Lądek-Zdrój  
65 000 zł. 56 500 zł 

2 
Ludowy Klub Sportowy „Zamek” 

57-540 Lądek-Zdrój, Trzebieszowice 150  
84 800 zł 25 000 zł 

3 
Uczniowski Klub Sportowy Żereb-ski Academy 

Kłodzka 50b, 57-540 Lądek-Zdrój 
42 000 zł 25 000 zł 

4 
Lądecki Klub Kyokushin Karate 

 ul. Kościuszki 36/16, 57-540 Lądek-Zdrój  
10 000 zł 10 000zł 

5 
Lądecki Klub ,,Petanki” 

Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój 
3 500 zł 3 500 zł 

 Razem 205 300 zł 120 000 zł 

 

Współpraca między Gminą a organizacjami pozarządowymi przybierała także 

formy pozafinansowe poprzez: 

⎯ udostępnienie gadżetów i materiałów promocyjnych Gminy: 

pneumatyczny start, pneumatyczny namiot, ulotki, notesy, długopisy, 

smyczki, puchary, 

⎯ Wydział Promocji, Sportu, Turystyki i Uzdrowiska organizował bądź 

wspierał organizację licznych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych  

⎯ Gmina Lądek-Zdrój przekazywała informacje o możliwościach 

pozyskania dodatkowych środków finansowych, 

⎯ promowano działalność organizacji pozarządowych, poprzez stronę 

internetową Gminy, Gazetę Debaty Lądeckie, plakaty informacyjne. 

⎯ Gmina Lądek-Zdrój zapewniła organizacjom pozarządowym wsparcie 

poprzez udostępnienie lokali, 

Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi odbywało się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności. 

 

7. Budżet obywatelski  
 

Uchwałą nr XXII/161/2020 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie 

przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych w 

sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek Zdrój na 
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rok 2021 wprowadzono kwotę Budżetu Obywatelskiego i zasady zgłaszania 

projektów. Kwota Budżetu Obywatelskiego wynosiła 140000,00zł z czego 

60000,00zł przeznaczono na projekty zlokalizowane na terenie miasta i 

80000,00zł na terenach wiejskich (40000,00zł duże wsie i 40000,00zł małe 

wsie). 

Mieszkańcy, grupy mieszkańców lub organizacje społeczne mogły składać 

projekty na formularzu zgłoszeniowym ustalonym przez Radę Miejską. 

Projekty zostały poddane głosowaniu: liczba złożonych głosów 1769, liczba 

głosów ważnych 1542 w tym oddanych na projekty zlokalizowane na terenie 

miasta Lądek-Zdrój - 902, na terenie dużych wsi - 640, Liczba głosów 

nieważnych -227. Projekty zlokalizowane na terenie małych wsi nie były 

poddane głosowaniu z uwagi, iż łączna wartość projektów nie przekraczała 

kwoty przeznaczonej na ten cel. 

 

Poniżej tabela prezentująca wszystkie projekty wybrane do realizacji w 

ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2021 

Tytuł projektu Zakres projektu Miejsce realizacji Kwota 

Modernizacja i 

doposażenie Klubu 

Seniora PZERiI 

 

Zmodernizowanie                           

i wyposazenie sali o 

pow 60 m² z 

przeznaczeniem na 

pomieszczenie Klubu 

Seniora 

 

Sala w budynku 

dawnej szkoły 

Gimnazjum 

19990,00zł 

"Mega Misja"- 

Doposażenie 

świetlicy szkolnej 

 

Doposażenie i 

dostosowanie do 

zabawy i odpoczynku 

wyremontowanej 

swietlicy szkolnej 

 

Świetlica Szkoły 

Podstawowej  

19 888,98 zł 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna Lądek-

Zdrój- Poprawa 

bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy 

Lądek-Zdrój 

 

Zakup nowych 

narzędzi do 

usprawnienia akcji 

ratowniczo-

gaśniczych 

 

OSP Lądek-Zdrój 20 000,00 zł 

 

Remont 

pomieszczeń 

świetlicy wiejskiej 

w Radochowie - II 

etap 

 

Montaż instalacji 

wodno-

kanalizacyjnej, 

elektrycznej(kuchnia), 

wykonanie tynków 

wewnętrznych  

 

Pomieszczenie 

przeznaczone na 

kuchnię w świetlicy 

w Radochowie 

20 000,00 zł 
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Rewitalizacja 

Boiska 

Wielofunkcyjnego 

 

Odbudowanie 

ogrodzenia boiska 

wielofunkcyjnego 

 

Plac rekreacyjny 

przy Szkole 

Podstawowej w 

Trzebieszowicach 

 

20 000,00 zł 

 

Poprawienie 

bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym i 

pieszym etap II 

 

Zakup barier 

ochronnych 

 

Lutynia, droga 

gminna 

 

     8 000,00 zł  

 

Popraw małej 

architektury wsi 

 

Zakup koszy, stojaka 

rowerowego, ławek  i 

donic 

 

Wojtówka (plac 

sołecki - wiata) 

 

     8 000,00 zł  

 

Doposażenie Wiaty 

Wiejskiej w Kątach 

Bystrzyckich 

 

Zakup narzędzi 

ogrodniczych i 

sprzętów kuchennych 

 

Kąty Bystrzyckie, 

dz. nr 95/1 wiata 

sołecka 

 

     8 000,00 zł  

 

Siłownia 

zewnętrzna 

 

Zakup i montaż trzech 

urządzeń  

 

Orłowiec, dz. nr 

93/22 Plac Sołecki 

 

     8 000,00 zł  

 

 

 

Budżet został zrealizowany w całości, poniżej szczegółowy opis zrealizowanych 

zadań. 

 

 „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Trzebieszowicach”; kwota 

z BO 20 000,00zł, z budżetu gminy 6 219,00zł, z funduszu sołeckiego 

17 602,00zł. 

Zakres projektu: Przesunięto dwa drewniane domki o 3 m i ustawiono na 

nowo wykopanych stopach fundamentowych. Zamontowano słupki i 

wykonano bandę z drewnianych desek, zakupiono i zamontowano 2 bramki w 

ogrodzeniu boiska – finansowano z BO i Funduszu Sołeckiego wsi 

Trzebieszowice. Zakupiono i zamontowano piłkochwyty—finansowano 

z budżetu gminy. Z  uwagi, iż koszt rewitalizacji mocno przekroczył kwotę 

zaplanowaną z BO, mieszkańcy postanowili dołożyć pieniądze z Funduszu 

Sołeckiego oraz Burmistrz z budżetu gminy. 

 

  

 



 

 
RAPORT O STANIE GMINY 2021  |S T R O N A  | 99  

 

 

 

„Modernizacja i doposażenie Klubu seniora PZERiI” kwota z BO 

19 990,00zł 

Celem projektu było urządzenie miejsca spotkań emerytów, rencistów i 

inwalidów z gminy Lądek-Zdrój. W 2019 r. seniorzy otrzymali zgodę od 

Burmistrza na korzystanie z lokalu w budynku byłej szkoły przy ulicy 

Zamenhofa 2. Przyznany lokal składa się z trzech pomieszczeń (sala lekcyjna 

+ zaplecza). Główne pomieszczenie z przeznaczeniem na miejsce spotkań 

Klubu Seniora (60 m kw.) zostało wyposażone z pieniędzy Budżetu 

Obywatelskiego w stoły, krzesła, komody, regały, wieszaki, tablicę korkową. 

Zakupiono również rzutnik oraz ekran projekcyjny. Dokonano zakupu paneli 

podłogowych, listew przypodłogowych oraz farby do malowania również z 

Budżetu obywatelskiego. 
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 „Mega Misja” – doposażenie świetlicy szkolnej kwota z BO 19 391,00zł 

Projekt zrealizowano zakupiono profesjonalny zestaw interaktywnej 

podłogi z projektorem i dodatkowym pakietem gier oraz ogrzewanie podłogowe 

i rolety okienne. Ogrzewanie podłogowe umożliwia w pełni korzystanie z 

wyposażenia i zabawę. Interaktywna podłoga jest niesamowitym narzędziem 

dydaktycznym, łączy naukę z zabawą z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii.  

 

 Ochotnicza Straż Pożarna Lądek-Zdrój – Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy Lądek-Zdrój kwota z BO 19 880,00zł 

Zakupiono: pompę zanurzeniową do wody brudnej dmuchawę plecakową, 

pilarkę ratowniczą, pilarkę Stihl, 5 szt. lekkich hełmów strażackich oraz 1 parę 

rękawic technicznych. Cel poprawa bezpieczeństwa całej gminy Lądek-Zdrój 

poprzez doposażenie jednostki w nowy sprzęt. 
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 Poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym etap II – 

Lutynia; kwota z BO 7 903,00zł 

Zakupiono część barier ochronnych, aby je zamontować w następnym etapie 

przedsięwzięcia przy drodze gminnej w Lutyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poprawa małej architektury wsi  Wójtówka kwota z BO -7 836,00zł 

Zakupiono ławki żeliwne z oparciem, stojak rowerowy, kosz potrójny na śmieci 

oraz donicę.  

 Doposażenie Wiaty wiejskiej w Katach Bystrzyckich kwota z BO 

7 896,00zł 

Zakupiono nowe narzędzia ogrodnicze które umożliwią wykonywanie prac 

porządkowych wokół wiaty  i ekspres do kawy. 

 Zakup stołów i krzeseł do świetlicy Wiejskiej w Stójkowie. Kwota z BO 

7990,00zł 

Wymieniono stare i zniszczone krzesła i stoły na nowe, które służą 

mieszkańcom i gościom w świetlicy. 

Siłownia zewnętrzna – Orłowiec kwota z BO 7 864,00zł 

Przy budynku wiaty sołeckiej zamontowano trzy urządzenia: biegacz, narciarz, 

wioślarz do poprawy stanu fizycznego i zdrowia mieszkańców i odwiedzających 

wieś Orłowiec. 

 „Adaptacja pomieszczeń na Świetlicę Wiejską w Radochowie II” kwota z 

BO 20 000,00zł 

Wykonano instalację elektryczną w remontowanym pomieszczeniu kuchni i 

przedsionka przed kuchnią oraz instalację wodno-kanalizacyjną i wymieniono 

pion kanalizacyjny. Pomalowano ściany kuchni i przedsionka. 
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8. Pomoc społeczna 
 

Sprawozdanie roczne, kwartalne i miesięczne są  dokumentami  

opisującymi kompleksową działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-

Zdroju, dającą  rzeczywisty  i finansowy obraz realizowanych działań w okresie 

2021 roku. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej  to dokument sporządzony po 

raz 10 na formularzu w oparciu o narzędzie przygotowane przez Instytut 

Rozwoju Służb Społecznych, zaakceptowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy  

i Polityki Społecznej. Źródłami informacji były następujące systemy 

informatyczne: CAS (obszar pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pieczy 

zastępczej), POMOST, AMAZIS, NEMEZIS, MEN-SIO, GUS. Ponadto 

wprowadzano własne dane na podstawie posiadanych informacji, własnych 

raportów i opracowań. Opracowanie jest wynikiem współpracy służb -

podmiotów z obszaru pomocy społecznej, a także innych merytorycznych 

wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Pomoc społeczna wymaga 

połączonych działań na rzecz mieszkańców i osób wymagających pomocy. 

Systematycznie  wzrasta zakres zadań stawianych przed instytucjami pomocy 

społecznej, zwiększa się liczba spraw, ich „ciężar gatunkowy” i stopień 

trudności. Poza zmianami „ilościowymi”, rozszerzaniem się zadań pomocy 

społecznej dokonują się też zasadnicze zmiany „jakościowe”problemów, które 

w znacznym stopniu dotykają osób i rodzin, korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej. Zmieniają się priorytety, korzystający z pomocy społecznej 

byli przede wszystkim ludzie starzy, a także osoby niepełnosprawne, rodziny 

wielodzietne i rodziny osób uzależnionych od alkoholu. Obecnie wśród 

podopiecznych ośrodków pomocy społecznej przeważającą grupę stanowią 

osoby w tzw. wieku produkcyjnym, które z powodu bezrobocia lub zbyt niskich 

dochodów nie dysponują wystarczającymi środkami na utrzymanie oraz 

szukają wsparcia z uwagi na trudności w rozwiązywaniu innych istotnych 

problemów. Podstawową jednostką organizacyjną samorządu lokalnego w 

Gminie Lądek-Zdrój odpowiedzialną za rozpoznawanie zjawisk rodzących 

zapotrzebowanie na interwencję socjalną i podejmującą działania na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Lądku-Zdroju. OPS wykonuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej, określone  w ustawie o pomocy społecznej, a 

także niektóre zadania dotyczące rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. Do Ośrodka mogą zgłaszać się po pomoc wszystkie osoby, 

które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności  z powodu: 

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, bezrobocia,  niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej 

choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto 

Ośrodek udziela pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, ofiarom 

zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych, 
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a także osobom i rodzinom  

z problemem alkoholowym, problemem narkomanii oraz przemocy domowej. 

 Do zadań Ośrodka należy udzielanie pomocy osobom i  rodzinom, jeśli  

osoba czy rodzina nie jest w stanie samodzielnie  przezwyciężyć trudności.  

Proces pomocy to całokształt działań podejmowanych przez pracowników 

socjalnych. Podstawową przesłanką przyznawania pomocy jest spełnienie 

wspominanego wcześniej kryterium dochodowego, informującego o istotnym 

braku środków do życia, zarówno w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej, jak i całej rodziny, oprócz tego muszą zaistnieć przesłanki 

wymienione w ustawie a wspomniane wyżej. Jako instytucja nie wyręczamy 

jednostki z wykonania zadań, które  może ona zrealizować samodzielnie, a 

pomoc społeczna  powinna zostać udzielona  dopiero wtedy, gdy osoba, 

rodzina w trudnej sytuacji kryzysowej przestaje być samowystarczalna. 

Wielkość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje 

świadczeń, ich liczba oraz liczba rodzin, które otrzymały pomoc przedstawia 

się następująco:  

 

Udzielone świadczenia - zasiłki stałe  w  2021 r. 

Formy pomocy 

Liczba  osób 
którym przyznano 

decyzją 
świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

(w zł) 

Liczba 
rodzin 

Liczba  osób 
w rodzinach 

Zasiłki stałe -

ogółem 
37 375 194404 37 56 

W tym 

przyznanych dla 
osoby: 

samotnie 
gospodarującej 

31 291 163795 31 31 

Pozostającej w 
rodzinie 

9 84 30609 9 28 

 

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pomoc 

społeczną, mającym na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z 

powodu wieku lub niepełnosprawności. Stanowi osłonę socjalną dla osób 

całkowicie niezdolnych do pracy posiadających  orzeczenie  o  

niepełnosprawności, z powodu wieku ponieważ nie nabyły prawa do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Ich wysokość uzależniona jest 

od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, stanowi bowiem różnicę między 

kryterium dochodowym na osobę a dochodem na osobę. W roku 2021 pełna 

wysokość zasiłku stałego dla osoby bez dochodu wynosi 701 zł i nie może być 

niższy aniżeli 30. 
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 Udzielone świadczenia w 2021 r (zadania własne Gminy) 

Formy pomocy 

Liczba osób 
którym 

przyznano 

decyzja 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba  osób 

w rodzinach 

Zasiłki okresowe ogółem 94 622 231775 91 178 

W tym środki własne 0 0 0 0 0 

W tym przyznane z 

powodu 

(z wiersza 1) 

bezrobocia 

67 465 179947 66 128 

Długotrwałej choroby 3 11 3435 3 7 

Niepełnosprawności 8 31 6886 8 14 

Możliwości  utrzymania  

lub nabycia  uprawnień 

do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia 
społecznego 

0 0 0 0 0 

Innego powodu 30 115 41507 30 59 

schronienie 4 x 26117 4 4 

Usługi opiekuńcze-

ogółem 
17 2172 21720 17 18 

Sprawienie pogrzebu 0 2 0 5175 2 

Zasiłki celowe i  w 

naturze-ogółem 
69 x 59373 69 109 

W tym: 

a) zasiłki celowe 
62 x 55693 62 95 

b)zasiłki celowe specjalne 6 12 2180 6 12 

c)zasiłki celowe -

zdarzenie losowe 
1 1 1500 1 2 

d)zasiłki  rzeczowe 0 0 0 0 0 

 

 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Wieloletni Program 

Wspierania Finansowego Gmin jest programem rządowym i realizowany jest 

na terenie gminy Lądek-Zdrój. Program ten ma na celu długofalowe działanie 

w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie 

zjawiska niedożywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich 

dochodach a także osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Wykaz 

udziału środków Wojewody Dolnośląskiego i udziału środków własnych Gminy 

Lądek-Zdrój w realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 

2021 r  
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Środki Wojewody Środki Gminy Lądek-Zdrój 

72974 42857 

 

 

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń rzeczowych 

realizowana z programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”  

 

Wyszczególnienie 
 Świadczenia  pieniężne  Świadczenia rzeczowe 

ogółem w tym na wsi ogółem w tym na wsi 

Liczba osób,którym przyznano decyzją 

świadczenie 
65 1 0 0 

Liczba rodzin 48 12 0 0 

Liczba osób w rodzinach 127 30 0 0 

Liczba świadczeń 8682 220 x x 

Kwota świadczeń w zł 22390,00 1100 0 0 

Z tego środki własne 8284,30 407 0 0 

Dotacja 14105,70 693 0 0 
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Pomoc w formie posiłku realizowana z programu „Pomoc Państwa w Zakresie 

Dożywiania” -2021 r.  

Wyszczególnienie 

Posiłek 
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ó
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m
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 w
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Liczba  osób 
korzystających z 

posiłku 

65 1 14 1 13 0 38 0 

Pełnego obiadu 65 1 14 1 13 0 38 0 

Jednego dania 

gorącego 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Mleka, 

bułki/kanapki 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba rodzin 49  X X X X X X 

Liczba osób w 

rodzinach 

110  X X X X X X 

Liczba posiłków 8682 150 1200 150 1600 0 5882 0 

Pełnego obiadu 8682 150 1200 150 1600 

 

 

0 5882 0 

Jednego  dania 

gorącego 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Mleka, 

bułki/kanapki 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Koszt posiłków-

kwota 

podana w 

zaokrągleniu 

93141 750 7020 750 22000 0 64121 0 

Z tego: 

Środki własne  
gminy 

34462 277 2597 277 8140 0 23725 0 

Dotacja 58679 667 4423 667 13860 0 40396 0 

Koszt jednego 

posiłku 

8,83 5,00 5,00 5,00 10,75 0 12,00 0 
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Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu 

państwa oraz liczba wypłaconych świadczeń w 2021  

  

Wyszczególnienie Kwota (w zł) Liczba 
wypłaconych 

świadczeń 
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w 
wieku: 

363 174 3075 

do ukończenia 5 roku życia 66 405 699 

Powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 
roku życia 

25 245 187 

Powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 
roku życia 

25 245 187 

Powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 

roku życia 

1080 8 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z 
tytułu 

160 520 1435 

Urodzenia dziecka 9000 9 

Opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

6700 17 

Samotnego wychowywania dziecka 35 672 184 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

15 150 147 

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem  zamieszkania 

31 223 427 

Wychowywanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

44 175 465 

Rozpoczęcia roku szkolnego 18 600 186 

Zasiłki pielęgnacyjne 414  744 1921 

Świadczenia pielęgnacyjne 1 012 497 517 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 39 060 63 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

29 000 29 

Zasiłek dla opiekuna 14 880 24 

Świadczenie rodzicielskie 113 309 123 

Świadczenia rodzinne wypłacane na 
podstawie Art. 5, ust. 3 ustawy o 
świadczeniach rodzinnych (tzw. zł za zł) 

15 067 ,08 169 

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin 
Świadczenie „Za życiem” 

0 0 

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ 5 679 788 11138 
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8.1. Zadania ustawowe realizowane przez OPS w Lądku-Zdroju 
 

Liczba rodzin objętych zadaniami ustawowymi realizowanymi przez OPS w 

Lądku-Zdroju w 2021 roku.  

 

 ZADANIA USTAWOWE 
2020 

1 
POMOC SPOŁECZNA 165 

2 
ŚWIADCZENIA RODZINNE 291 

3 
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 56 

4 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ 712 

 

 

 

Oprócz realizacji zadań określonych ustawami i przepisami wykonawczymi 

do tych ustaw, Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju również w 2021 

r. starał się, stosownie do istniejących potrzeb, rozwijać usługi, szczególnie 

usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podejmować 

Liczba rodzin objętych zadaniami ustawowymi realizowanymi przez OPS 
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działania umożliwiające rozwój usług społecznych, jak również działań 

wspomagających osoby (i rodziny) zagrożone marginalizacją zawodową i 

społeczną.  

Gmina Lądek-Zdrój uzyskała w roku 2020 dofinansowanie na zatrudnienie 

asystenta rodziny. Celem jego pracy (współpracy z podopiecznym i jego rodziną 

w miejscu zamieszkania) jest poprawa dotychczasowej sytuacji życiowej rodzin 

z dysfunkcją, zwiększenie kompetencji rodzicielskich, doskonalenie 

umiejętności wychowawczych i społecznych rodziców, stworzenie 

optymalnych warunków do wychowywania dzieci i samodzielnego 

przezwyciężenia problemów rodziny. W roku 2020 pomocą asystenta zostało 

objętych 13 rodzin. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju  kontynuuje działania 

związane z aktywnością i rozwijaniem różnych form wsparcia dla osób 

starszych 

- od 2017 roku Dzienny Dom Senior +, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych z 

zaburzeniami psychicznymi. 

W Gminie Lądek-Zdrój prowadzona była aktywność projektowo-

konkursowa niżej opisana: 

• Projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego Z MRPiPS uzyskaliśmy 

środki na działalność Dziennego Domu Senior 64.080,00 zł. 

• Ośrodek przystąpił do programu Wspieraj Seniora finansowanego z 

funduszu przeciwdziałania Covid-19. W ramach programu „Wspieraj Seniora” 

Gmina uzyskała dotację w wysokości 100.000,00 zł. Program zakładał 

wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, 

polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla 

osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii 

pozostaną w domu. Na ten cel przeznaczono środki z dotacji w kwocie 

47.761,01 zł . 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano projekt finansowany z Funduszu 

Masywu Śnieżnika „Zaczarowany ogród”. Środki wykorzystano na zakup 

roślin, ziemi i budowę pergoli. Całość projektu wyniosła 3.650,00 zł. 
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9. Pomoc publiczna i opłata uzdrowiskowa 

9.1. Pomoc Publiczna 
 

 

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców polega w szczególności na 

odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu jego płatności na raty, 

umorzeniu zaległości podatkowych w całości lub w części.  

    W związku z powyższym w roku 2021 wydano przedsiębiorcom decyzje 

przyznające pomoc publiczną w następującym zakresie: 

 

• Umorzenie zaległości podatkowych na łączna kwotę 119 361,67 zł 

• Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych na łączną kwotę 5.968,00 

zł 

• Rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami na łączną 

kwotę 175 578,97 zł 

• Odroczenie terminu płatności na łączną kwotę wraz z odsetkami 

7.264,00 zł 

 

     W ramach ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej Burmistrz Lądka - Zdroju udzielił pomocy de minimis: 

- w formie umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 5 

przedsiębiorcom 

- w formie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 4 

przedsiębiorcom 

- w formie odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wraz z 

odsetkami – 1 przedsiębiorcy 

 

 

      Uzasadnieniem udzielenia przedmiotowych zwolnień i ulg 

poszczególnym  podmiotom było spełnienie przesłanek zawartych w art. 67a § 

1 oraz 67b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi organ podatkowy 

na wniosek podatnika może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z 

uwagi na ważny  interes podatnika lub interes publiczny. O przesłance 

„ważnego interesu” można mówić w przypadku znacznego obniżenia zdolności 

płatniczych podatnika, spowodowanych zdarzeniem losowym, którego nie 

mógł przewidzieć lub któremu nie mógł zapobiec. Natomiast pod pojęciem 

„interesu publicznego” należy rozumieć pewną potrzebę (dobro), której 

zaspokojenie powinno służyć zbiorowości  lokalnej lub całemu społeczeństwu. 

Przez interes publiczny rozumie się również dyrektywę postępowania 

nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego 

społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli 

do organów państwa, sprawność działania aparatu państwowego itp. Interes 

publiczny to również sytuacja, w której organ podatkowy rozpatrując wnioski 
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o ulgi podatkowe musi rozważać, by nie doprowadzić do całkowitej rezygnacji 

z należnych wpływów budżetowych oraz uwzględnić konieczność ochrony 

interesów  innych podatników  w ramach równości obowiązków podatkowych, 

czym tut. organ podatkowy uzasadniał przedmiotowe decyzje w sprawie 

rozłożeń na raty zaległości podatkowych czy odroczeń terminów płatności. Po 

przeanalizowaniu akt sprawy i przedstawianej w załączonych dokumentacjach 

sytuacji stron, tut. organ podatkowy oceniał, czy w sprawach zostały spełnione 

wskazane wcześniej przesłanki, gdyż rozłożenie na raty zaległych kwot dawało 

stronom możliwość spłaty zaległości bez zbytniego obciążania finansowego, 

natomiast Gmina w określonym czasie odzyskuje należny jej podatek, tym 

samym zostaje zachowany interes publiczny. Decyzje organu podatkowego 

stanowią decyzje uznaniowe, które są ograniczone kierunkowymi dyrektywami 

wyboru, jakimi są określone powyższe zwroty. Organ podatkowy zatem po 

zebraniu i przeanalizowaniu dowodów gromadzonych w trakcie postępowań 

brał pod uwagę czy w poszczególnych sprawach były spełnione przesłanki 

ważnego interesu podatnika jak również interesu publicznego i na tej 

podstawie wydawał decyzje podatkowe w sprawie przyznanych ulg.  

Jednocześnie zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 743 ze zm.) 

oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w 

różnych formach (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 461) oraz Rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

wyliczano kwotę ulgi w tym zakresie –tzw. EDB, czyli wartość pomocy brutto 

– tj. rzeczywistą wartość otrzymanej pomocy.  

 

      Pomoc publiczna w rolnictwie udzielona z tytułu zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających gospodarstwo rolne 

na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2021 r. została udzielona na łączną kwotę 

145 864,19 zł (176 szt. wniosków). 

 

      Ponadto dnia 28 stycznia 2021 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła 

uchwałę nr XXVII/198/2021 w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dziennik 

Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 3 lutego 2021 r. poz. 579). Dnia 29 

kwietnia 2021 r. została podjęta uchwała zmieniającą powyższą uchwałę. 



 

 
RAPORT O STANIE GMINY 2021  |S T R O N A  | 113  

Zmiana dotyczyła ograniczenia terminu składania formularzy niezbędnych do 

uzyskania przedmiotowego zwolnienia do dnia 31.05.2021 r. 

 Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości  skorzystali podatnicy w 

zakresie prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. 2020.2211). 

  Podsumowując, zwolnienie z płatności I raty podatku za 2021 r. 

uzyskało 21 osób fizycznych na łączną kwotę 53 673,00 zł (11 865,21 euro). 

Natomiast zwolnienie z płatności I, II i III raty podatku za 2021 r. uzyskało 9 

osób prawnych na łączną kwotę 226 192,00 zł (49 983,27 euro). Udzielono 

zwolnienia na łączną kwotę 279 865,00 zł  

 Informacja nt. przedmiotowej uchwały została przekazana lokalnym 

przedsiębiorcom na spotkaniu z Panem Burmistrzem Lądka-Zdroju Romanem 

Kaczmarczykiem. Informacja na ten temat pojawiła się również w Debatach 

Lądeckich, na stronie internetowej www.ladek.pl oraz w serwisie 

społecznościowym Facebook.     

 

 

9.2. Opłata uzdrowiskowa 
 

Lądek-Zdrój będąc uzdrowiskiem z kilkusetletnią tradycją ma 

jednoznacznie potwierdzone m.in. właściwości lecznicze klimatu. Nadawanie 

miejscowościom statusu uzdrowiska regulują szczegółowo przepisy ustawy o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2020 poz. 1662 ze zm.) 

i Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań niezbędnych do 

ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i 

właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa 

potwierdzającego te właściwości (Dz.U.2018.605), które Gmina Lądek-Zdrój 

spełnia. 

     Powyższa ustawa w art.48 daje gminom uzdrowiskowym prawo do 

pobierania tzw. opłaty uzdrowiskowej.  Opłata ta zgodnie z art. 17 ust. 1a 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U.2019.1170)  jest pobierana  od osób fizycznych, które przebywają  dłużej 

niż jedną dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub 

szkoleniowych w  miejscowościach którym nadano status uzdrowiska – za 

każdą rozpoczętą dobę pobytu w takich miejscowościach. W roku 2021 była 

to kwota 4,00 zł od osoby dorosłej i 2,00 zł od dziecka do ukończenia 12 roku 

życia. 

Wysokość wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej za rok 2021: 780 

505,30 zł 

 

http://www.ladek.pl/
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     Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju  z dnia 28 

listopada 2019 w sprawie opłaty uzdrowiskowej  (Dz. Urz. Województwa 

Dolnośląskiego z 10 grudnia 2019 Nr poz. 7231), która obowiązywała m.in. w 

roku 2021 nakładała obowiązek pobierania opłaty uzdrowiskowej w drodze 

inkasa za pośrednictwem osób wyznaczonych przez właścicieli, 

zarządzających, dyrektorów, kierowników: hoteli, pensjonatów, domów 

wczasowych, domów wycieczkowych, schronisk, kwater prywatnych i innych 

obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, o których mowa w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211 

ze zm.). 

 

Ilość inkasentów pobierających opłatę uzdrowiskową w roku 2021: 67 osób 

fizycznych i prawnych. 
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10. Zasoby mieszkaniowe 
 

Mieszkaniowy zasób Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2021 r. 

stanowiło 321 lokali, w tym 28 lokali przeznaczonych na najem socjalny. 

W 2021 roku w dalszym ciągu obowiązywał „Wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lądek-Zdrój na lata 2018-

2022” uchwalony Uchwałą  

nr LV/354/2018 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju w dniu 28 marca 2018 r.  

Program ten stanowi formalną podstawę realizacji zadania własnego gminy 

w zakresie tworzenia warunków i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

Gminy Lądek-Zdrój.  

W programie tym uznano za uzasadnione i konieczne przeprowadzenie w 

budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy Lądek-Zdrój 

inwestycji i remontów w takim zakresie, aby nieruchomości te mogły osiągnąć 

jak najlepszy stan techniczny. Zakłada się systematyczną poprawę stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego gminy ściśle powiązany z 

zaplanowanymi w budżecie środkami na ten cel oraz aktualną sytuacją 

finansową Gminy Lądek-Zdrój.  

W celu prowadzenia właściwej gospodarki lokalami mieszkalnymi, 

należytego utrzymania stanu technicznego budynków mieszkalnych, 

podniesienia standardu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, a w 

efekcie poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali opracowano w 

powyższym programie zasady polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu 

gminy. 

Zarządzanie budynkami gminnymi oraz lokalami znajdującymi się w 

budynkach wspólnot mieszkaniowych stanowiących zasób mieszkaniowy 

Gminy Lądek-Zdrój, wykonywane jest w imieniu Gminy przez Lądeckie Usługi 

Komunalne Sp. z o.o. w Lądku-Zdroju. 

Zasady oraz procedury wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lądek-Zdrój w 2021 roku regulowała 

Uchwała Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XXVI/191/2020 z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Lądek-Zdrój (Dz. U. Woj. Dol.  

z 2021 r., poz. 224 ze zm.) 

W miarę posiadanych możliwości Gmina zaspokaja najpilniejsze potrzeby 

mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach, które 

jednocześnie znalazły się w trudnych warunkach mieszkaniowych. 

W rozumieniu uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 30 grudnia 

2020 r. średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego 

kwalifikujący do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego to: 

• dla gospodarstw jednoosobowych – 170% najniższej emerytury; 

• dla gospodarstw wieloosobowych – 130% najniższej emerytury. 
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W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o najem socjalny to średni 

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi: 

• dla gospodarstw jednoosobowych – 100% najniższej emerytury; 

• dla gospodarstw wieloosobowych – 70% najniższej emerytury. 

Natomiast trudne warunki mieszkaniowe kwalifikujące do wynajmu 

mieszkania  

z zasobów Gminy Lądek-Zdrój to zamieszkiwanie w lokalu gdzie na jedną 

osobę uprawnianą do zamieszkania przypada mniej niż: 

• 5 m² powierzchni mieszkalnej (pokoi) w gospodarstwie wieloosobowym; 

• 10 m² powierzchni mieszkalnej (pokoi) w gospodarstwie jednoosobowym. 

Osoby ubiegające się o najem lokalu bądź o poprawę warunków 

mieszkaniowych zobowiązane są złożyć wniosek do Urzędu Miasta i Gminy 

Lądek-Zdrój. 

 W okresie od 1 października 2010 r. do 30 września 2021 r. do Urzędu 

Miasta i Gminy Lądek-Zdrój wpłynęło łącznie 53 wniosków o wynajmem lokalu 

mieszkalnego z zasobów Gminy Lądek-Zdrój oraz na poprawę warunków 

mieszkaniowych. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa obradowała 17 listopada 2021 roku oraz 

ponownie po złożonych wnioskach i zażaleniach do projektu wykazu w dniu 

14 grudnia 2021 r.  

Po analizie wszystkich wniosków przez Komisje, został sporządzony 

ostateczny wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego z 

zasobu Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021/2022 zatwierdzony Zarządzeniem 

Burmistrza Lądka-Zdroju nr 0050.280.2021 z dnia  

16 grudnia 2021 r.  

Na wykazie umieszczone zostały: 

• rodziny kwalifikujące się do zawarcia umów lokali mieszkalnych – 8 

• rodziny kwalifikujące się do zawarcia umów najmu socjalnego – 0 

• rodziny kwalifikujące się na poprawę warunków mieszkaniowych – 6 
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11. Bezpieczeństwo publiczne 
 

11.1. Ochrona Przeciwpożarowa Gminy Lądek-Zdrój 
 

Na terenie gminy Lądek – Zdrój działa pięć jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z czego dwie należą do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. 

 

Jednostka OSP Typ jednostki 

OSP KSRG Lądek- Zdrój typ s-4 

OSP KSRG Trzebieszowice typ s-3 

OSP Radochów typ s-1 

OSP Konradów typ s-1 

OSP Skrzynka typ s-1 

 

 
Do działań ratowniczych jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 

z KSRG są alarmowane i dysponowane przy wykorzystaniu radiowego systemu 

selektywnego alarmowania. Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego 

Systemu Ratowniczo Gaśniczego posiadają łącznie  

5 samochodów gaśniczych (średnie - 4, ciężkie – 1,) 2 samochody średnie 

ratownictwa technicznego. 

 

Sprzęt pożarniczy i ratowniczy będący w dyspozycji jednostek OSP 

włączonych do KSRG to między innymi: piły do drewna, piły do betonu  

i stali, radiotelefony nasobne, pompy pożarnicze do wody czystej  

i zanieczyszczonej, pompy pływające, agregaty prądotwórcze  

z najaśnicami, drabiny przenośne, zestawy do ratownictwa drogowego, 

zestawy do ratownictwa medycznego, aparaty oddechowe wraz  

z maskami, sygnalizatory bezruchu itp. 

 

Należy stwierdzić, że w zakresie wyposażenia w sprzęt jednostki OSP KSRG 

z terenu gminy spełniają obowiązujące standardy przewidziane dla jednostek 

włączanych do KSRG.  

 

Dzięki zaangażowaniu druhów z OSP Lądek – Zdrój udało się pozyskać 19 

880,00 zł Środki z Budżetu Obywatelskiego Zakupiono: pompę zanurzeniową 

do wody brudnej dmuchawę plecakową, pilarkę ratowniczą, pilarkę Stihl, 5 

szt. lekkich hełmów strażackich oraz 1 parę rękawic  
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W roku 2021 został zakupiony pojazdu średni ratowniczy  Marki Ford 

Transit dla OSP Radochów wartość zadania 135 000,00 zł. (zadanie rozpoczęte 

w roku 2020)  

Na dużą uwagę zasługują działania Zarządu OSP Trzebieszowice, wśród tej 

Jednostki wyróżnia się działające w jej szeregach Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza. 

W roku 2021 młodzież z OSP Trzebieszowice wystartowała w Wojewódzkich 

Zawodach Sportowo-Pożarniczych, wśród 15 startujących świetnie 

przygotowanych drużyn nasza lokalna MDP zajęła wysokie 6 miejsce. 

Natomiast w zawodach przeprowadzonych w naszym powiecie Trzebieszowice 

wystawiły w kategorii wiekowej 12-16 lat dwie drużyny: dziewczęcą oraz 

mieszaną. Obie drużyny odniosły zwycięstwo zajmując pierwsze miejsca w 

swoich kategoriach.  

 
 

 

Sytuacja zdarzeniowa na terenie gminy. 

 

W roku 2021 odnotowano 196 interwencji, nie odnotowano dużych 

pożarów. Brak też zdarzeń powodujących duże starty w mieniu gminy jak i 

mieszkańców.  

 

Udział w akcjach w roku 2021 oraz 2020 poszczególnych jednostek: 

 

Lp. Nazwa jednostki 
 

Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

 
OSP KSRG Lądek-Zdrój 

2021 32 90 12 

1. 2020 37 117 4 

 OSP KSRG 

Trzebieszowice 

2021 23 26 2 

2. 2020 12 47 2 

 
OSP Radochów 

2021 0 3 0 

3. 2020 2 8 0 

 
OSP Konradów 

2021 1 1 0 

4. 2020 1 1 0 

 
OSP Skrzynka 

2021 3 3 0 

5. 2020 1 6 0 

 
 

W porównaniu do roku 2020 nastąpił spadek liczby pożarów, natomiast 

wzrosła liczba interwencji tzw. Miejscowe zagrożeń są to akcje między innymi 

związane z pomocą poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, pomoc 
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zespołom ratownictwa medycznego między innymi, udzielenie pierwszej 

pomocy przed przybyciem karetki, co jest coraz częstszym powodem wzywania 

Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2021  

Jednostki OSP czynnie włączyły się w pomoc związaną z transportem osób 

starszych i niepełnosprawnych na szczepienia przeciw COVID -19. 

 
 

11.2. Kwalifikacja Wojskowa 
 

 

W 2021 roku na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 listopada  

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 

2019 r. 1541) Wojewoda Dolnośląski ogłosił kwalifikację wojskową na obszarze 

województwa w terminie od 27 września   

do 8 listopada 2021 r. 

  

Kwalifikację wojskową przeprowadzono na podstawie wojewódzkiego planu 

w oparciu o pisemne wnioski wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz 

Wojskowych Komend Uzupełnień. Gminy sporządziły rejestr osób 

podlegających kwalifikacji wojskowej, który jest aktualizowany do czasu 

stawiennictwa.  

  

 Podczas pracy Lekarskiej Komisji Wojskowej, która ustala kategorię 

wojskową, uczestniczył przedstawiciel gminy, który prowadził dokumentację 

stawiennictwa oraz przyznanych kategorii.  

W  2021 r. kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Lądek-Zdrój podlegało 37 

osób z rocznika 2002 oraz 9 osób z roczników 1997-2001. 
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12. Straż Miejska 
 

Straż Miejska w Lądku-Zdroju w okresie 

sprawozdawczym wykonywała obowiązki  

i zadania wynikające przede wszystkim z 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 

gminnych (Dz. U. z 2016, poz. 706 ze zm. ), 

innych ustaw oraz aktów prawnych  

w 4 osobowym składzie (Komendant i trzech 

funkcjonariuszy). Zgodnie z zapisami 

ustawy do zadań Straży Miejskiej  należy w 

szczególności: 

1) ochrona spokoju i porządku w 

miejscach publicznych, 

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (w zakresie 

określonym  

w przepisach o ruchu drogowym ), 

3) współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku 

podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 

4) ochrona obiektów komunalnych i użyteczności publicznej, 

5) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich 

zamieszkania, 

6) zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 

zdarzenia. 

Główne zadania przyjęte do realizacji od 1 stycznia 2021 r. związane były 

z wystąpieniem na terenie kraju Koronawirusa. Działania te głównie polegały 

na kontrolowaniu osób przebywające na kwarantannach na terenie miasta i 

gminy Lądek-Zdrój. Sporządzano notatki urzędowe do Państwowego 

Inspektora Sanitarnego w Kłodzku w związku z naruszaniem nakazów 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. 

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Straż Miejska podlegała pod Komendanta 

Policji w Lądku-Zdroju. Prowadzone były wspólne służby z Policją. Ponadto do 

innych zadań należały miedzy innymi: egzekwowanie przestrzegania zakazu 

spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zabezpieczenie miejsc 

zdarzeń kolizji i wypadków drogowych, kontrole pustostanów ze względu na 

przebywające tam osoby bezdomne, egzekwowanie od właścicieli i zarządców 

nieruchomości zarówno prywatnych jak i Wspólnot Mieszkaniowych oraz 

podmiotów gospodarczych obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, podejmowanie działań prewencyjnych 

zmierzających do przeciwdziałania w występowaniu nieobyczajnych 

wybryków, przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia komunalnego 

takich jak ławki, kosze uliczne, lampy oświetlenia ulicznego, zanieczyszczania 



 

 
RAPORT O STANIE GMINY 2021  |S T R O N A  | 121  

i zaśmiecania miejsc publicznych lub nielegalnego wywozu odpadów 

komunalnych i tworzenia „dzikich wysypisk śmieci”. W codziennej służbie 

zwracano szczególną uwagę na ochronę spokoju i porządku w miejscach 

publicznych oraz estetykę miasta. Wszelkie uwagi przekazywano odpowiednim 

służbom.  

Terenem działań Straży Miejskiej jest obszar miasta i 9 sołectw 

wchodzących  

w skład Gminy. 

 Na terenie Gminy Lądek-Zdrój,  Straż Miejska wyłapuje bezpańskie psy 

i przewozi na teren Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju, gdzie mają 

schronienie i są codziennie dokarmiane. Ponadto są pod doraźną opieką 

weterynarza. Podejmowane są również działania polegające na poszukiwaniu 

nowych właścicieli dla bezpańskich psów. Polegają one na informowaniu 

społeczności, poprzez  rozwieszanie ogłoszeń ze zdjęciami na tablicach 

ogłoszeń oraz na utworzonej stronie na Facebooku „Przytulzwierzaka-

lądekzdr”.  W 2021 roku przejęto  

z interwencji 5 bezpańskich psów i 13 kotów. 13 kotów  i 2 psy oddano do 

Schroniska dla zwierząt. Dla 2 psów  znaleziono nowe domy a 1 pies powrócił 

do swojego właściciela.  

Straż Miejska w Lądku-Zdroju współpracuje w zakresie swych uprawnień  

z formacjami mundurowymi i instytucjami administracyjnymi tj: 

1) Komisariatem Policji w Lądku-Zdroju, 

2) Ochotniczą Strażą Pożarną, 

3) Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, 

4) Lądeckie Usługi Komunalne Sp.z o.o., 

5) Szkołami Podstawowymi i Liceum Ogólnokształcącym, 

6) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju 

 

1. Służby patrolowe 

 

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska pełniła służby  

w systemie dwuzmianowym. 

Odbyto łącznie 370 patroli. Były to: 

- patrole piesze, 

- patrole zmotoryzowane, 

- patrole z funkcjonariuszami Policji (wspólnych służb było 91). 

W ramach realizowanych służb patrolowych podejmowano interwencje na 

zgłoszenia mieszkańców Miasta i Gminy Lądek-Zdrój oraz kuracjuszy , 

odnośnie zakłócania  spokoju  

i porządku publicznego, reagowano na wszelkiego rodzaju naruszenia 

porządku prawnego,  

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz łamaniu 
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zakazu spożywania alkoholu  w miejscach niedozwolonych a w szczególności 

głównie polegały na kontroli sklepów i miejsc użyteczności publicznej pod 

kątem nieprzestrzegania nakazów związanych z Covid-19. 

Dyslokacja służb patrolowych wynika z realizacji codziennych zadań 

stawianych funkcjonariuszom Straży Miejskiej, z prowadzonego rozpoznania i 

identyfikowania miejsc najbardziej zagrożonych na podstawie własnych 

obserwacji i informacji otrzymywanych  

z Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju oraz w związku ze zgłoszeniami od 

mieszkańców, kuracjuszy a także innych instytucji. 

W omawianym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej w szczególności 

prowadzili  kontrole : 

miejsc gromadzenia się młodzieży, 

rejonów wokół sklepów, lokali rozrywkowych oraz punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych, 

nieruchomości pod względem utrzymania czystości i porządku, 

miejsc pobytu osób bezdomnych, 

parków w celu gromadzenia się młodzieży i wyeliminowania dewastacji 

mienia, 

miejsc, gdzie szczególnie są łamane przepisy ruchu drogowego, 

kontrola sklepów i miejsc użyteczności publicznej pod kątem 

nieprzestrzegania nakazów związanych z Covid-19. 

 

 

2. Przyjęte zgłoszenia i podjęte interwencje  

 

Straż Miejska w Lądku-Zdroju zrealizowała   371 interwencji własnych, 

przyjętych od mieszkańców, kuracjuszy i innych instytucji. Mieszkańcy Gminy 

Lądek-Zdrój zgłaszali  interwencje w zakresie między innymi: zaśmiecania, 

zanieczyszczania, dzikich wysypisk, zakłócania ładu i porządku, bezdomnych 

osób, usuwania skutków zimy, naruszania przepisów ruchu drogowego, awarii 

dróg, kolizji i wypadków drogowych, spożywania alkoholu w miejscach 

niedozwolonych, bezpańskich zwierząt oraz nieprzestrzegania nakazów 

związanych z Covid-19. 

 

3. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 

obyczajności publicznej, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 

oraz wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 

 

Wykroczeniami w tej dziedzinie są wybryki polegające na zakłócaniu 

spokoju i porządku w miejscu publicznym, zakłócaniu spoczynku nocnego, 

wywoływaniu zgorszenia w miejscu publicznym, używaniu słów 
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nieprzyzwoitych w miejscu publicznym, nie stosowaniu się do przepisów 

porządkowych  wydanych z mocy ustawy, wylewaniu płynów oraz nieczystości 

w niedozwolonym miejscu, umieszczaniu plakatów w miejscach 

niedozwolonych, naruszeniu przepisów przeciwpożarowych. 

 Straż Miejska ujawniła 45 wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi 

publicznemu, obyczajności publicznej, przeciwko urządzeniom użytku 

publicznego oraz wykroczeniom przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia. W 

tym 26 wykroczeń zakończono  pouczeniem.  Nałożono 15 mandatów karnych. 

Skierowano 4 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kłodzku. 

 

4. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi  w  komunikacji 

 

W dziedzinie przestrzegania bezpieczeństwa i porządku w komunikacji 

odnotowano wykroczenia i interwencje, które polegały m.in. na zakazie wjazdu 

w miejsca niedozwolone, zakazie zatrzymywania się i postoju,  utrudnianiu 

ruchu pieszym, niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili w tym zakresie 504 

wykroczenia, z czego 343 zakończono pouczeniem, nałożono 146 mandatów 

karnych  i skierowano 15 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w 

Kłodzku. 

 

5. Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmu 

 

Straż Miejska  kieruje przede wszystkim swoje działania przeciwko osobom 

spożywającym alkohol w miejscach niedozwolonych, nieletnim spożywającym 

alkohol ale także reagowała w stosunku do osób, których nietrzeźwość 

zagrażała ich bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób. 

W roku 2021 ukarano mandatami karnymi 7 osób.  W ramach wspólnych 

służb z Policją zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących. Doprowadzono do 

miejsca zamieszkania lub do Komisariatu Policji 2 nietrzeźwe osoby. 
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 Czynności profilaktyczno – prewencyjne: 

 

Czynności różne podejmowane przez Straż Miejską w 2021 Ilość 

Zabezpieczenie imprez  4 

Kontrole dyscypliny meldunkowej na potrzeby UMiG 9 

Kontrole dyscypliny meldunkowej przedpoborowych uchylających 

się od obowiązku wojskowego 

22 

Zrealizowane nakazy sądowe 8 

Zabezpieczenie miejsc kolizji i wypadków drogowych 6 

Wizje lokalne na potrzeby UMiG, OPS, LUK 12 

Interwencje  371 

Służby wspólne z Policją 91 

Asysty udzielone funkcjonariuszom Policji 229 

 

 

Statystyka  wyników Straży Miejskiej za rok 2021 

L.p. Rodzaj wykroczenia Pouczenia Mandaty Wnioski 
do Sądu 
oraz 

wszczęte 
RSOW 

Razem 

Ilość Kwota 

1. 

Przeciwko 
porządkowi i 
spokojowi 

publicznemu 
Art. 49-64 

3 0 0 1 4 

2. 

Przeciwko 
bezpieczeństwu 

osób i mienia 
Art. 70-83 

16 9 1000-, 1 26 

3. 

Przeciwko 

bezpieczeństwu w 
komunikacji 

Art. 84-103 

343 146 15 600-, 15 504 

4. 

Przeciwko 

obyczajności 
Art.140-142 

0 2 150-, 0 2 
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5. 

Przeciwko 
urządzeniom 

użytku publicznego 
Art.143-145 

7 4 650-, 2 13 

6. 
Z ustawy o 
wychowaniu w 
trzeźwości 

0 7 700-, 0 7 

7. 
Wykroczenia 
przeciwko zdrowiu 

(covid - 19) 

6 13 950-, 4 23 

8. 

Ustawa o ochronie 

zwierząt oraz 
zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt 

0 0 0 0 0 

9. 

Ustawa o 
utrzymaniu 

czystości i 
porządku w 
gminach art.10 

ust. 2-2c 

0 3 300-, 1 4 

10. Ustawa o odpadach 3 4 1000-, 0 7 

11 Inne wykroczenia 0 0 0 1 1 

OGÓŁEM 378 188 20 350-, 25 591 
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13. Inwestycje 
 

13.1. Inwestycje wykonane w roku 2021  
 

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Oś. Słonecznym – wykonanie 

100% - 140 589,00zł 

2. Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2 – wykonanie 82,98% - 2 

168 864,53 zł 

3. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Kopernika w Lądku-Zdroju – 

wykonanie 100% - 95 050,30 zł 

4. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej – 

etap I – wykonanie 99,92% - 523 488,16 zł 

5. Budowa ekologicznego parku edukacyjnego pn. „Wojtusiowy Park” na 

terenie Lądka - Zdroju - ETAP I – wykonanie 100% - roboty budowlane 304 

355,88 zł  

6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Kanalizacja na 

wsi - przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w 

Ołdrzychowicach Kłodzkich” – wykonanie 33,60% - aneks przedłużający 

termin wykonania umowy do 30.04.2022 r. 

7. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza – 

wykonanie 95,64 % - 191 279,29 zł 

8. Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej – wykonanie 100% 

- 70 000,00 zł 

9. Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Stokrotek – wykonanie 100% 

- 57 227,00 zł 

10. FP COVID-19 - Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną 

fontanną LED - wykonanie 100% - 50 000,00 zł 

11. Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z 

funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia wykonanie 44,66 % - 22 

30,00 zł 

12. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w 

wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa 

elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną 

– wybór wykonawcy, podpisanie umowy, opłaty Tauron – 4 860 071,57 zł, 

 

DOTACJE DO STUDNI WIERCONYCH – wykonanie 50% - 6 000,00zł 
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13.2. Zamówienia publiczne  

 

WR.271.1.2021.206 – Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Os. 

Słonecznym 

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na rozbudowie 

oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym: ul. Makowa, ul. Stokrotek, ul. 

Krokusów, ul. Wrzosowa. Zamówienie obejmowało zamontowanie 19 nowych 

lamp. Umowa została zawarta z firmą EL – PARTNER Sp. z o.o., z siedzibą w 

Świdnicy, wartość umowy 137 883,00 zł brutto.  

 

WR.271.2.2021.206 - Budowa ekologicznego parku edukacyjnego pn. 

,,Wojtusiowy Park” na terenie Lądka - Zdroju - ETAP I 

W postępowaniu złożono jedną ofertę, której wartość przekraczała kwotę jaką 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z 

czym w dniu 15.06.2021 r. unieważniono postępowanie zgodnie z art. 255 ust. 

3) ustawy Pzp. 

 

WR.271.3.2021.206 – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy 

ul. Granicznej – etap I 

Przedmiotem zamówienia był  etap I budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej przy ul. Granicznej w północno-wschodniej części Lądka-Zdroju. 

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki „in-house” zostało 

unieważnione, ponieważ Wykonawca nie przystąpił do negocjacji. 

 

WR.271.4.2021.206 - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie 

udziału OZE w wytwarzaniu energii  etap I -Budowa elektrowni 

fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą w formule 

zaprojektuj i wybuduj 

Wartość najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z czym w dniu 

13.07.2021r. unieważniono postępowanie zgodnie z art. 255 ust. 3) ustawy 

Pzp. 

 

WR.271.3.2021.206 – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy 

ul. Granicznej – etap I (II postępowanie) 

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki „in-house” – w wyniku 

negocjacji w dniu 06.08.2021r. podpisano umowę ze spółką Lądeckie Usługi 

Komunalne Sp. z o.o., wartość zamówienia: 495 488,16 zł brutto. 
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WR.271.6.2021.206 - Budowa ekologicznego parku edukacyjnego pn. 

,,Wojtusiowy Park” na terenie Lądka - Zdroju - ETAP I (II postępowanie) 

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu, polegające na budowie 

układu alejek wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w ramach 

zadania: „Budowa ekologicznego parku edukacyjnego pn.,” Wojtusiowy Park” 

na terenie Lądka - Zdroju”. Obszar inwestycji obejmuje działkę o numerze 

285/12 zajmuje powierzchnię: ok. 5890m2. W postępowaniu złożono 2 oferty. 

W dniu 12.08.2021 r. podpisano umowę  z firmą Active Line Marcin Taczalski. 

Wartość umowy: 304 355,88 zł brutto. 

 

WR.271.7.2021.206 - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Lądek-Zdrój 

Przedmiot zamówienia były usługi ubezpieczeniowe. Postepowanie zostało 

podzielony na 2 części: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, 

Ubezpieczenie komunikacyjne. Postępowanie przetargowe zostało 

przeprowadzone przez Pełnomocnika – MENTOR SA – Brokera 

Ubezpieczeniowego. 

 

WR.271.8.2021.206 - Wymiana Pokrycia dachowego na budynkach 

stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części - Wymiana pokrycia 

dachowego w budynku Stójków 11 oraz Wymiana pokrycia dachowego oraz 

przebudowa drewnianych balkonów w budynku przy ulicy Kościuszki 72. W 

dniu 23.07.2021 r. unieważniono postepowanie w części 2 ponieważ cena 

najkorzystniejszej ofert przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na 

realizację zamówienia. W dniu 05.08.2021 r. podpisano umowę na realizację 

części 1 zamówienia ze Spółdzielnią Rzemieślniczą Wielobranżowa w Bystrzycy 

Kłodzkiej, z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej. Wartość umowy 81 000,00 zł 

brutto. 

 

WR.271.9.2021.206 - Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach 

Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju 

Przedmiotem zamówienia jest zrywka i pozyskanie 10 000 m³ drewna oraz 

składanie gałęzi po całej masie w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych. W 

postępowaniu złożono 1 ofertę, w dniu 12.08.2021 r. podpisano umowę z firmą 

pod nazwą Usługi Leśne Paweł Chrzanowski, z siedzibą w Lądku-Zdroju. 

Wartość umowy 734 400,00 zł brutto. 

 

WR.271.10.2021.206 - Transport i opieka w czasie przewozu dzieci do 

szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku 

szkolnym 2021/2022 
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W postępowaniu złożono 3 oferty. W dniu 24.08.2021 r. podpisano umowę z 

firmą pod nazwą RDS TRAVEL Robert Stępniewicz, z siedzibą w Lądku-Zdroju. 

Wartość umowy: 461 217,67 zł brutto. 

 

WR.271.11.2021.206 - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie 

udziału OZE w wytwarzaniu energii  etap I - Budowa elektrowni 

fotowoltaicznej w mocy 1 MW wraz z infrastrukturą w formule 

zaprojektuj i wybuduj 

W postępowaniu złożono 5 ofert. W dniu 14.12.2021 r. podpisano umowę z 

firmą EKO-SOLAR Sp. z o.o. z  siedzibą w Wszeradowie. Umowa obejmuje 

zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o mowy 10 MW oraz wykonanie I 

etapu inwestycji, czyli robót budowlanych polegających na budowie elektrowni 

o mocy 1 MW. Wartość umowy: 4 520 078,37 zł brutto 

 

WR.271.12.2021.206 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 

kwocie 1.899.912 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanej spłaty 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

Przedmiotem zamówienia było udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 

w kwocie 1.899.912 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanej spłaty 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podpisano umowę kredytową z Bankiem 

Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich 

 

WR.271.13.2021.206 - Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych 

publicznych i wewnętrznych na terenie wiejskim Gminy Lądek – Zdrój 

Zamówienie podzielone jest na 6 części: 

1. Rejon I: Trzebieszowice cz. 1: od kościoła w stronę Kłodzka 

2. Rejon II: Trzebieszowice cz. 2: od kościoła w stronę Lądka-Zdroju 

3. Rejon III: Radochów, Kąty Bystrzyckie 

4. Rejon IV: Orłowiec, Lutynia, Wojtówka 

5. Rejon V: Skrzynka 

6. Rejon VI: Konradów 

W części 1 i 5 nie złożono żadnej oferty, w związku z tym w dniu 19.11.2021 

r. unieważniono postępowanie w tych częściach.  W części 2 oraz 6 zamówienia 

wybrano do realizacji firmę FHU „KUZDRAŚ” Jan Kuzdraliński, w części 3 oraz 

4 zamówienia wybrano ofertę firmy PHU „ROMEX” Roman Lemieszek. 

 

WR.271.14.2021.206 - Wykonanie usług komunalnych związanych z 

pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta Lądka-

Zdroju.  

W wyniku zamówienia z wolnej ręki „in-house” zlecono spółce gminnej 

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. wykonanie usług komunalnych 
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związanych z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej na terenie miasta 

Lądka-Zdroju 

 

WR.271.15.2021.206 - Zarządzanie gminnym zasobem komunalnym 

lokali mieszkalnych i użytkowych 

W wyniku zamówienia z wolnej ręki „in-house” zlecono spółce gminnej 

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. zarządzanie oraz techniczne utrzymanie 

i remonty zasobu komunalnego 

 

WR.271.16.2021.206 - Realizacja na rzecz gminy zadania własnego - 

utrzymania czystości i porządku w gminie 

W wyniku zamówienia z wolnej ręki „in-house” zlecono spółce gminnej 

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. usługi mające na celu utrzymanie 

czystości i porządku w gminie, m.in. letnie i zimowe oczyszczanie jezdni, 

chodników oraz obsługa koszy na śmieci. 

 

WR.271.17.2021.206 - Budowa kompleksowej ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój 

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury 

turystycznej w podziale na 4 części: 

1. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-

obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej 

platformy widokowej w formule zaprojektuj i wybuduj; 

2. Budowa parkingów przy ulicy Moniuszki i Alei Marzeń wraz z 

infrastrukturą oraz ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. 

Skłodowskiej-Curie w formule zaprojektuj i wybuduj; 

3. Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu SINGLETRACK 

na górze Trojak; 

4. Rewitalizacja wieży zegarowej na Wzgórzu św. Jerzego w formule 

zaprojektuj i wybuduj. 

Zadanie w części 2 zostało unieważnione w dniu 21.01.2022 r. ponieważ cena 

najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaka Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizacje zamówienia. Do realizacji wybrano następujące 

oferty:  

⎯ w części 1 zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane CAKO sp. z o.o. 

⎯ w części 3 zamówienia: Transport Ciężarowy, Tartacznictwo Jan 

Wdowiak 

⎯ w części 4 zamówienia: WASAMA D. K. Z. Sadlińscy Sp. J. 
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14. Infrastruktura drogowa 

 

14.1. Informacje ogólne 
 

Przez teren gminy Lądek – Zdrój przebiega ponad 280 km dróg z tego 30,4 

km na terenie miasta. Drogi gminne to 27,03 km, z czego 18,93 km to drogi 
miejskie. Przez granice administracyjne gminy przebiegają drogi wojewódzkie 

nr 390 i  nr 392, których długość wynosi odpowiednio: 
W granicach miasta: 
390 – 4,37 km 

392 – 3,44 km 
Poza granicami miasta: 

390 – 7,00 km 
392 – 9,72 km 
 

 

Drogi na terenie miasta Lądek – Zdrój. 

Rodzaj drogi Całkowita długość Udział procentowy Wskaźnik gęstości 

km/100 km2 

Drogi 
wojewódzkie 

7,81 25,67 7,64 

Drogi powiatowe 3,68 12,10 6,82 

Drogi gminne 18,93 62,23 15,73 

RAZEM 30,42 100,00 30,19 

 

 

Zestawienie dróg poza granicami miasta. 

Rodzaj drogi Całkowita długość 
W tym ilość 

utwardzonych 
Wskaźnik gęstości 

km/100 km2 

Drogi 
wojewódzkie 

16,72 16,72 14,29 

Drogi powiatowe 41,07 ok 30,00 35,10 

Drogi gminne 8,10 8,10 6,89 

Drogi dojazdowe 
do gruntów 

rolnych i leśnych 
188,40 11,84 160,47 

RAZEM 254,29 66,66 217,34 

 

Drogi w gminie Lądek – Zdrój są w zróżnicowanym stanie technicznym, 

jednak ich stan z każdym rokiem ulega znaczącej poprawie. Jest to 

spowodowane inwestycjami gminy w zakresie infrastruktury drogowej. W 

ostatnich latach zostały zrealizowane inwestycje polegające na przebudowie 

ul. Kopernika i ul. Zamkowej, ul. Rataja, ul. Słonecznej, ul. Alei Marzeń oraz 

ul. Wolności Na pl. Marii Curie Skłodowskiej oraz przy ul. Śnieżnej zostały 
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wybudowany parkingi dla samochodów osobowych. W 2021 roku zakończono 

prace projektowe dla przebudowy ul. Kościelnej, Zdrojowej i Fabrycznej oraz 

dla budowy ul. Różanej i te inwestycje planowane są do realizacji w następnej 

kolejności. Przebudowany został również odcinek drogi nr 258 w Skrzynce o 

długości 550 m. Z inwestycji na terenach wiejskich planuje się przebudowę 

następujących dróg: doga nr 189, droga nr 426/5 i 426/3 oraz droga nr 860 

w Trzebieszowicach, droga nr 248, droga nr 433/1 oraz drogi 184 i 197 w 

Radochowie, droga nr 36 w Stójkowie. 

Powiat Kłodzki przy współfinansowaniu Gminy w 2021 roku zrealizował 

prace polegające na remoncie ul. Ostrowicza, przebudowie drogi przez wieś 

Orłowiec – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 390 do połączenia z wcześniej 

przebudowanym odcinkiem w okolicach kościoła. Przebudowany został 

również odcinek drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce o długości 0,76 km 

oraz przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na 

odcinku długości 0,8 km. 

Urząd cały czas kieruje pisma do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykonania kompleksowego 

remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Żelazno – Lądek 

– Zdrój oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 390 pomiędzy Złotym Stokiem a 

Orłowcem.  W 2021 r. rozpoczęto prace dotyczące przebudowy drogi w 

Trzebieszowicach.  

  
WYKAZ DRÓG GMINNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH 

MIASTA LĄDEK-ZDRÓJ 

L.p. nazwa ulicy nr ewid. Długość [km] 

1 Bema 119791D 0,207 

2 Broniewskiego 119792D 0,435 

3 Brzozowa 119793D 0,181 

4 Ceglana 119794D 0,076 

5 Cicha 119795D 0,351 

6 Cienista 119796D 0,204 

7 Fabryczna 119797D 0,833 

8 Fiołkowa 119845D 0,078 

9 Gerberów 119846D 0,229 

10 Górzysta 119798D 0,207 

11 Gwieździsta 119799D 0,071 

12 Jadwigi 119800D 0,258 

13 Pl. Jagielloński 119801D 0,083 

14 Kolejowa 119802D 0,112 

15 Kopernika 119803D 0,244 

16 Kosmonautów 119804D 0,147 

17 Kościelna 119805D 0,413 

18 Krokusów 119847D 0,244 

19 Krótka 119806D 0,122 

20 Langiewicza 119807D 0,785 
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21 Leśna 119808D 0,445 

22 Makowa 119848D 0,247 

23 Aleja Marzeń 119809D 0,537 

24 Miła 119810D 0,139 

25 Moniuszki 119811D 0,593 

26 Nadbrzeżna 119812D 0,329 

27 Niezapominajek 119849D 0,357 

28 Paderewskiego 119813D 0,204 

29 Pl. Partyzantów 119814D 0,253 

30 Polna 119815D 0,098 

31 Powst. Wlkp. 119816D 0,421 

32 Przechodnia 119817D 0,269 

33 Rataja 119818D 0,248 

34 Rynek 119819D 0,252 

35 Pl. Skłodowskiej 119820D 0,146 

36 Słodowa 119821D 0,316 

37 Słoneczna 119822D 0,129 

38 Słowackiego 119823D 0,116 

39 Spacerowa 119824D 0,302 

40 Pl. Staromłyński 119825D 0,095 

41 Stokrotek 119850D 0,255 

42 Storczyków 119851D 0,23 

43 Strażacka 119826D 0,174 

44 Śnieżna 119827D 0,827 

45 Parkowa 119828D 0,584 

46 Trzech Wieszczy 119829D 0,194 

47 Węglowa 119830D 0,416 

48 Wiosenna 119831D 0,64 

49 Wiejska 119832D 2,193 

50 Wolności 119833D 0,571 

51 Wrzosowa 119852D 0,059 

52 Zamkowa I 119834D 0,474 

 

WYKAZ DRÓG GMINNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH 

MIASTA LĄDEK-ZDRÓJ (c.d.) 

L.p. nazwa ulicy nr ewid. Długość [km] 

53 Zamkowa II 119835D 0,383 

54 Zdrojowa 119836D 0,298 

55 Zwycięstwa 119837D 0,523 

56 Żwirki i Wigury 119838D 0,329   
razem 18,926 
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WYKAZ DRÓG GMINNYCH POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI 

MIASTA 

l.p. gmina Lądek - Zdrój nr ewid. Długość [km] 

57 Trzebieszowice od drogi 

wojewódzkiej nr 392 (przy 
Przychodni Zdrowia) do drogi 

powiatowej nr 3258 

119839D 0,447 

58 Trzebieszowice od drogi 

wojewódzkiej nr 392 (przy 
Zamku) do drogi powiatowej 

nr 3258 

119840D 1,576 

59 Trzebieszowice od drogi 

wojewódzkiej nr 392 (stary 

odcinek) do drogi gminnej nr 

119984D (przy Zamku) 

119841D 1,901 

60 Stójków droga przez wieś - od 

drogi wojewódzkiej nr 392 do 

drogi wojewódzkiej nr 392 

119842D 1,082 

61 Radochów odcinek od 

skrzyżowania z drogą 

powiatową do skrzyżowania z 

drogą gminną ul. Wiejską 

119843D 1,313 

62 Radochów odcinek od 

skrzyżowania z drogą 

powiatową do skrzyżowania z 

drogą wojewódzką nr 392 

119844D 1,745 

Razem 8,064 

Ogółem 26,99 

 

 

DROGI WEWNĘTRZNE O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 

 

l.p. gmina Lądek - Zdrój nr ewid. Długość [km] 

63 Skrzynka droga główna przez 

wieś 

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 

68 Kąty Bystrzyckie 68/2 0,445 

69 Trzebieszowice 181 0,470 

70 Trzebieszowice 354, 427 i 428 0,814 

71 Trzebieszowice 401/2 0,025 

72 Trzebieszowice - Radochów 535, 531, 501 0,600 

73 Radochów 401,405 0,758 

74 Radochów 365 0,798 

75 Radochów 391 0,624 

76 Radochów 270 0,117 

77 Radochów 455, 458 0,510 

78 Radochów 429, 431 0,340 
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79 Konradów 420 i 426 0,135 

80 Konradów 436 0,121 

81 Orłowiec 86 0,209 

82 Stójków 6 0.334 

83 Stójków 27 0,550 

84 Stójków 62 0,400 

85 Stójków 291, 294,139 1,046 

 RAZEM  13,206 

 

 

Wykaz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta  

Lądek – Zdrój: 

 

Lp. Nr drogi Przebieg drogi Miej-sco-wość 
Dł. drogi 

[km] 

1 2 3 4 5 

1 bn 

droga powiatowa: ul. Konopnickiej: od 

drogi wojewódzkiej 390 do drogi 

gminnej 119824 – ul. Spacerowej 

Lądek Zdrój 0,584 

2 bn 

droga powiatowa: ul. Lipowa (część 

ulicy): od drogi wojewódzkiej 390 do 

drogi powiatowej – pl. mariański i drogi 

gminnej 119833 – ul. Wolności 

Lądek Zdrój 0,430 

3 bn 

droga powiatowa: pl. Mariański: od 

drogi powiatowej ul. Orlej do drogi 

powiatowej ul. Lipowej i drogi gminnej 
119823  

– ul. Słowackiego 

Lądek Zdrój 0,154 

4 bn 

droga powiatowa: ul. Orla: od drogi 

powiatowej -pl. Mariański do drogi 

powiatowej - ul. Ostrowicza 

Lądek Zdrój 0,260 

5 bn 

droga powiatowa: ul. Ostrowicza: od 

drogi powiatowej  
– ul. Orlej do drogi powiatowej – ul. 

Kościuszki 

Lądek Zdrój 0,131 

6 bn 

droga powiatowa: ul. Kłodzka – jezdnia: 

od drogi wojewódzkiej 392 do drogi 

powiatowej ul. Ogrodowej 

Lądek Zdrój 0,272 

7 bn 

droga powiatowa: ul. Ogrodowa i ul. 

Powstańców Wlkp. – jezdnia od drogi 
powiatowej – ul. Kłodzkiej do drogi 

powiatowej – ul. Kościuszki 

Lądek Zdrój 0,577 

8 bn 

droga powiatowa: ul. Kościuszki 

– jezdnia od drogi powiatowej ul. 

Ogrodowej do drogi do budynku nr 

72 (nadleśnictwa) 

Lądek Zdrój 1,230 

RAZEM 3,638 
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Wykaz dróg powiatowych poza granicami administracyjnymi miasta 

Lądek – Zdrój; 
 

Lp. Nr drogi Przebieg drogi Długość drogi 

[km] 

1 3253D Przez wieś Radochów 3,25 

2 3251D Wojtówka – Wrzosówka - Lutynia 9,36 

3 3249D Przez wieś Orłowiec 3,60 

4 3250D Lądek – Zdrój – granica Państwa 5,75 

5 3252D Od DW 392 do DW 392 przez Kąty Bystrzyckie 7,96 

6 3257D Przez wieś Konradów 6,00 

7 3258D Od DW 392 w kierunku wsi Skrzynka 5,15 

Razem 41,07 

 

14.2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych realizację inwestycji 

dotyczących gminnej infrastruktury drogowej 

 
W 2020 r. Gmina Lądek – Zdrój w celu pozyskania środków na remonty 

dróg gminnych wnioskowała do następujących instytucji: 

 

1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

• w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

• w ramach funduszu strategicznego Polski Ład 

2) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

• w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej   

 

W 2021 roku Gmina w rama Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina 

złożyła wnioski na dofinansowanie przebudowy ul. Kościelnej i ul. Zdrojowej. 

Przebudowa ul. Kościelnej została rekomendowana do dofinansowania i gmina 

otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1 053 050,40 zł. 

 

Inwestycje związane z rozbudową infrastruktury drogowej i 

komunikacyjnej realizowane w 2021 roku: 

 

 

1. Budowa parkingu dla samochodów osobowych na dz. nr 309/7 

obręb Stare Miasto w Lądku – Zdroju 

W dniu 10.11.2020 r. rozpoczęły się prace budowlane dla zadania. 

Początkowo zakończenie prac było planowane na koniec 2020 r. jednak 

niekorzystne warunku atmosferyczne uniemożliwiające realizację prac 

budowlanych wymusiły wydłużenie terminu realizacji zadania. Ostatecznie 

prace budowlane zakończyły się 25.05.2021 r. 

Powstał parking na terenie dla 59 pojazdów osobowych w tym dwa miejsca 

dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia miejsc 
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postojowych i dróg manewrowych to  

1839 m2. Wymiary stanowisk postojowych 2,5x5,0mb usytuowane 

prostopadle do dróg manewrowych. Przy parkingu wykonano teren zielony o 

powierzchni 412 m2. 

Instalacja oświetlenia parkingu – 11 punktów oświetleniowych 

Umowna wartość robót budowlanych: 499 878,81 zł brutto. 

Wartość dokumentacji: 24 969,00 zł 

 

 

2. Modernizacja ul. Przechodniej 

Zakres prac obejmował rozebranie istniejącego niskiego krawężnika i montaż 

nowego wystającego w świetle 10 cm krawężnika drogowego na odcinku dł. 60 

m w celu ochrony przed spływającą wodą opadową budynków położonych przy 

ulicy.   

Wartość zadania: 10 966,20 zł 

 

3. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 267/1 w Skrzynce  

Zakres prac obejmował:  

⎯ transport 100 szt. płyt betonowych drogowych o wymiarach 1,50 m x 

3,00 m x 0,15 m z miejsca składowania ( teren odwiertu LZT 1 - Lądek 
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– Zdrój ul. Graniczna) na plac budowy w miejscowości Skrzynka.  

(odległość ok 15 km) wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem. 

⎯ Wyrównanie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego oraz 

dostosowanie jej do montażu płyt. Istniejąca nawierzchnia będzie 

podbudową dla montażu płyt.   

⎯ Wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 3 cm z piasku. 

⎯ Ułożenie 100 szt. płyt betonowych o wymiarach 1,50 m x 3,00 m x 0,15 

m na odcinku ok. 150 m. 

⎯ Uzupełnienie poboczy o szerokości 0,50 m mieszanką stabilizacyjną 0-

31,5 mm  

Wartość zadania: 39 975,00 zł 
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4. Montaż krawężnika i budowa odwodnienia na drodze wewnętrznej dz. 

nr 135 w Lutyni 

Zakres prac obejmował montaż krawężnika drogowego 15x30 wystającego w 

świetle 10 cm na odcinku dł. 116 m w celu ochrony przed spływającą wodą 

opadową budynków położonych poniżej drogi oraz wykonanie studzienki 

ściekowej oraz przykanalika z rur PVC 150 mm o długości 25 m. 

Wartość zadania: 18 917,40 zł 
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5. Przebudowa ul. Wrzosowej  

Zakres zamówienia obejmował: 

- wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o powierzchni 440 m2, 

- wykonanie zjazdów do przyległych posesji o powierzchni 55,50 m2 

- montaż 4 studzienek ściekowych oraz ich przyłączenie do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej. 

Wartość zadania: 118 538,38 zł. 

 

 

 

W 2021 r. zakończone zostały prace projektowe dla opracowania 

dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych: 

 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Lądku – 

Zdroju  
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Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla 

przebudowy ul. Fabrycznej na całym odcinku od terenów kolejowych poprzez 

drogę wojewódzką nr 392 do skrzyżowania z ul. Kłodzką. Zakres inwestycji 

obejmuje: 

- kompleksową przebudowę drogi 

- budowę nowej sieci wodociągowej z przyłączami  

- budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej 

- budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej 

- budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego 

Całkowita wartość dokumentacji: 44 526,00 zł 

 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 119836D – ul. Zdrojowej w Lądku – 

Zdroju 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla 

przebudowy ul. Zdrojowej od skrzyżowania z ul. Strażacką do skrzyżowania z 

placem Staromłyńskim  

Zakres inwestycji obejmuje: 

- kompleksową przebudowę drogi 

- budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej 

- budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego 

Całkowita wartość dokumentacji: 25 000,00 zł 

3. Budowa drogi na terenie działek nr 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 

obręb Nowy Zdrój Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji 

projektowej dla budowy drogi wewnętrznej na działkach nr 183/8, 184/2, 

211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój  

w Lądku – Zdroju – ul. Różana. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

• Budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu kategorii 

KR2,  

• Budowę chodnika, 

• Budowę zjazdów do działek przyległych do drogi, 

• Budowę urządzeń dla odwodnienia drogi,  

 

Całkowita wartość dokumentacji: 19 926,00 zł 
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Inwestycje na drogach powiatowych realizowane przez Powiat Kłodzki 

przy współudziale finansowym Gminy Lądek – Zdrój: 

 

1. Remont drogi powiatowej ulicy Ostrowicza w Lądku - Zdroju 

Całkowity koszt zadania:  528 145,23 zł 

Dofinansowanie z FDS:                264 072,61 zł 

Udział Gminy Lądek – Zdrój:   132 036,00 zł 

 

 

 

2. Remont drogi powiatowej przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km – II 

etap 

 

Całkowity koszt zadania:  728 246,96 zł 

Dofinansowanie z FDS:                364 123,50 zł 

Udział Gminy Lądek – Zdrój:     60 699,00 zł 
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3. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na 

długości 0,8 km 

 

Całkowity koszt zadania:  447 815,94 zł 

Udział Gminy Lądek – Zdrój:   223 907,00 zł 

 

4. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na 

długości 0,76 km 

 

Całkowity koszt zadania:  379 496,82 zł 

Udział Gminy Lądek – Zdrój:   189 748,00 zł 

 

 

Komunikacja: 

Organizatorem transportu zbiorowego na terenie Gminy jest Powiat 

Kłodzki. Gmina Lądek – Zdrój posiada w swoim zarządzie 21 przystanków 

komunikacyjnych, w tym 5 na terenie miasta. Usługa przewozowa w  zakresie 

ogólnodostępnego transportu zbiorowego w ramach linii regularnych 

realizowana jest przez dwóch przewoźników: Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Kłodzku oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Beskid”.  

 

 

14.3 Zimowe utrzymanie dróg w 2021 r.: 

 

Miasto Lądek - Zdrój:  

Zimowe utrzymanie dróg (z.u.d.) na terenie miasta zgodnie z 

zatwierdzonym przez Burmistrza planem ,,zima”, wykonywały Lądeckie Usługi 

Komunalne Sp. z o.o. (LUK). Plan ten określał: 

1. osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg zimowego oczyszczania, 

zakres ich zadań i sposoby współdziałania. W związku z powyższym został 

utworzony w LUK punkt informacji z.u.d. Informacji można było uzyskiwać: 

- Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 31, tel. (74) 8 117 850 lub bezpośrednio 

u koordynatora akcji zimowej 8 117 872 
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- Lądeckie Usługi Komunalne ul. Fabryczna 7a, tel. (74) 8 148 465 w godz. 

1500 - 700,  

tel. (74) 8 146 358 w godz. 600 - 1400 

- osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie akcji zimowej w LUK była Pani 

Maria Głowacka tel. 503 030 731, oraz w UMiG  Marcin Kochański – 

pracownik ds. drogownictwa i inwestycji tel. 74 81 17 872, który koordynował 

z.u.d na terenie całej gminy. 

2. prace przygotowawcze do zimowego oczyszczania, 

- ogólne zasady prowadzenia z.u.d.  

Miasto zostało podzielone na dwa rejony do utrzymania mechanicznego 

obejmujące część starego miasta i część zdrojową oraz cztery rejony do 

utrzymania ręcznego.  

3. standardy i zasadny prac przy z.u.d 

Mieszanka soli i piasku stosowana była wyłącznie na stromych 

podjazdach, ostrych zakrętach a  także przy wystąpieniu gołoledzi. W trakcie 

opadu jezdnie były oczyszczane ze śniegu jedynie przy użyciu pługów. Dopiero 

po ustaniu opadów jezdnie były posypywane mieszanka solno- piaskową. 

Maksymalny czas oczyszczenia dróg na terenie miasta wynosił od 2 do 4 

godzin. Celem sprawnego wykonywania akcji zimowej została wprowadzona 

zmiana organizacji ruchu na wyznaczonych ulicach. 

 

Lądeckie usługi komunalne wykonują pracę w oparciu o całoroczna 

umowę na letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych na terenie miasta 

otrzymując wynagrodzenie ryczałtowe: Miesięczne wynagrodzenie spółki LUK 

w 2021 r. wynosiło 35 000,00 zł. 

 

Gmina Lądek-Zdrój: tereny wiejskie: 

Zimowym utrzymaniem dróg przez gminę zostały podobnie jak w latach 

ubiegłych objęte następujące miejscowości: Trzebieszowice, Skrzynka, 

Radochów, Stójków, Lutynia, Orłowiec, Wojtówka, Konradów oraz Kąty 

Bystrzyckie. Zakres prac obejmował utrzymanie przejezdności na głównych 

ciągach komunikacyjnych z wyłączeniem dojazdów do indywidualnych 

gospodarstw.  
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Rozliczenie kosztów zimowego utrzymania dróg na terenach gminy 

 

ZESTAWIENIE 2020-2021 

LP REJON 

ŁĄCZNA 

ILOŚĆ R-B W 

REJONIE 

NETTO  BRUTTO  

1 REJON I: Stójków Lutynia, Wojtówka 122,75 16 066,25 zł 17 351,55 zł 

2 
REJON II - Trzebieszowice cz 1 od kościoła 

w stronę Kłodzka , REJON VI - Skrzynka 
98,5 21 300,00 zł 23 004,00 zł 

3 
REJON III - TRZEBIESZOWICE CZ 2 OD 

KOŚCIOŁA DO LĄDKA 
53,75 11 137,50 zł 12 028,50 zł 

4 REJON IV - RADOCHÓW, KĄTY BYSTRZYCKIE 150,50 24 225,00 zł 26 163,00 zł 

5 REJON V - ORŁOWIEC 45,50 8 475,00 zł 9 153,00 zł 

6 REJON VII - KONRADÓW 44,00 9 000,00 zł 9 720,00 zł 

SUMA 515 90 203,75 zł 97 420,05 zł 

 

 

Gminny program wymiany źródeł ciepła: 

Rada Miejska w Lądku – Zdroju w dniu 25.09.2017 podjęła uchwałę 

XLVI.297.2017  

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych 

nie prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu Gminy 

Lądek – Zdrój prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach 

mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności 

energetycznej oraz kryterium ekologicznego. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. 

poz. 4157). Program realizowany jest od 2018 r. W ramach powyższego programu w 

2021 roku przy wsparciu Gminy Lądek – Zdrój zlikwidowanych zostało 23 

stałopalnych źródeł ciepła.  

Suma dotacji wypłaconej mieszkańcom Gminy w 2021 r. wyniosła 67 846,25 zł.  

Program „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” 
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Gmina Lądek – Zdrój w 2021 roku wspólnie z innymi gminami z terenu Ziemi 

Kłodzkiej realizowała program współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru 3.3.1e - Efektywność 

energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – 

konkurs horyzontalny OSI - 324/18. Projekt nosi tytuł Ziemia Kłodzka – czyste 

powietrze, w ramach projektu mieszkańcy gminy mogli uzyskać dotację m.in. na 

zastąpienie kotła wykorzystującego paliwa stałe innym przyjaznym dla środowiska 

źródłem ciepła. Realizacja projekt będzie planowana jest do realizacji w latach  2019-

2022. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 14.07.2020 r i 

zakończył się 14.10.2020 r. W naborze dla Gminy Lądek – Zdrój zostały złożone 62 

wnioski. Po zakończeniu naboru rozpoczęła się procedura oceny formalnej i 

merytorycznej. W 2021 r. podpisano 51 umów o udzielenie dofinansowania. 

Rozliczaniem i wypłatą dotacji zajmuje się Gmina Kłodzko – Lider projektu. 

Zabytki 

Gmina Lądek – Zdrój posiada Gminną Ewidencję Zabytków (GEZ) w formie kart 

zabytków nieruchomych sporządzonych w 2012 r. Aktualnie karty (zeskanowane) 

zostały przesłane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w 

Wałbrzychu w celu ich zaktualizowania (oraz zaopiniowania) zgodnie z 

obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 

sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 

granicę niezgodnie z prawem (Dz.U.2021.56) 

Gmina posiada łącznie 705 kart zabytków nieruchomych (stan na 04.05.2022) 

W ramach zadania własnego ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Gmina 

Lądek-Zdrój ogłaszam nabór wniosków o udzielenie finansowania i 

współfinansowania z budżetu Gminy Lądek - Zdrój prac konserwatorskich, 

restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach. 

Dotacje mogą zostać udzielone jedynie na roboty budowlane przy budynku 

zlokalizowanym na terenie Gminy Lądek Zdrój, wpisanym do rejestru zabytków lub 

wykazu zabytków, prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Beneficjentami końcowymi mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają tytuł prawny do 

budynku, a także posiadacze.  

W roku 2021 Gmina Lądek-Zdrój udzieliła 9 dotacji na kwotę 61 430,00 zł. 
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15. Ochrona środowiska naturalnego 
 

15.1. Utrzymanie zieleni 
 

Tereny zieleni miejskiej Lądka-Zdroju zajmują łączną powierzchnię  

189 030m2 (18,9ha) i składają się na nią: 

• Park 1000-lecia; 

• Park Zdrojowy im. Jana Pawła II; 

• Park Moniuszki, 

• Skwer przy Alei Marzeń; 

• Skwer przy ul. J. Bema; 

• Skwer przy Al. V. Havla; 

• Skwer na Placu Partyzantów; 

• Skwer przy ul. St. Moniuszki; 

• Skwer przy ul. Ogrodowej / ul. Kłodzkiej; 

• Skwer za Cmentarzem; 

• Cmentarz Komunalny; 

• Skwer przy stadionie piłkarskim; 

• Skwer przy ul. Strażacka / ul. Ogrodowa; 

• Skwer pomiędzy ul. Ogrodowa i ul. Powstańców Wielkopolskich; 

• Skwer na Wyspie Młyńskiej; 

• Skwer przy Mostowiadukcie; 

• Skwer przy przedszkolu; 

• Skwer wzdłuż rzeki Biała Lądecka; 

• Skwer przy ul. Nadbrzeżna; 

• Skwer na rondzie (ul. A. Mickiewicza/ul. Kłodzka). 

 

Na terenach tych prowadzone są prace utrzymaniowe związane z: 

• koszeniem i podlewaniem trawników; 

• pieleniem, podlewaniem i obsadzaniem kwiatami rabat kwietnikowych; 

• obsadzaniem rabat roślinami jednorocznymi; 

• pieleniem, podlewaniem, przycinaniem i uzupełnianiem ubytków  

w nasadzeniach wieloletnich (krzewów i drzew), 

• nowymi nasadzeniami drzew i krzewów, 

• nasadzeniami kwiatami, pieleniem i podlewaniem donic kwietnikowych, 

• nasadzeniami kwiatami, pieleniem i podlewaniem wież kwietnikowych, 

• letnim i zimowym utrzymaniem alejek parkowych (zamiatanie, 

odśnieżanie), 

• wywozem odpadów z koszy parkowych, 
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• utrzymywaniem elementów infrastruktury technicznej związanej  

z zagospodarowaniem zieleni, w tym utrzymywanie bieżące dwóch fontann, 

nawierzchni chodnikowych, latarni parkowych, koszy parkowych, ławek 

parkowych. 

 

15.2. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami 

 

Utworzenie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Lądek-Zdrój to obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. W ramach tego obowiązku Gmina prowadzi 

działania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Od 2013 r. Firma Eneris 

Surowce S.A. świadczyła usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 

Gminy Lądek-Zdrój. Firma prowadziła również Punkt Selektywnego 

Gromadzenia Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK oraz wyposażyła 

nieruchomości w pojemniki. Od lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r. na terenie 

Gminy Lądek-Zdrój obowiązywała Uchwała XXXVIII/254/2017 Rady Miejskiej 

Lądka - Zdroju z dn. 20 marca 2017 r. (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z 

2017 poz. 1412) w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój dostosowująca sposób segregacji 

odpadów do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Na terenie 

Gminy wysegregowuje się następujące frakcje odpadów: opakowania z papieru 

i tektury, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych i metalu, 

odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone tzw. "Bio", odpady 

pozostałe po segregacji, odpady zmieszane, w tym popiół, zanieczyszczona folia 

i papier, odpady higieniczne. W/w uchwała obowiązywała do 1 września 

2020r. 

Od 1 września 2020 r. na terenie Gminy Lądek-Zdrój obowiązuje Uchwała 

Nr XX/135/2020 Rady Miejskiej Lądka - Zdroju z dnia 25 czerwca 2020 r. w 

sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Lądek-Zdrój. Na mocy tej uchwały właściciele nieruchomości 

mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na terenie 

Gminy wysegregowuje się następujące frakcje odpadów: papier (odpady z 

papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury), szkło 

(odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła), metale, tworzywa 

sztuczne i opakowania wielomateriałowe (odpady z metali oraz odpady 

opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe), bioodpady (odpady kuchenne, resztki jedzenia, resztki 

owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, odpady zielone), 
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niesegregowane odpady komunalne (frakcja występująca przy prawidłowej 

selektywnej zbiórce tzn. odpady resztkowe, pozostałości po segregacji lub 

odpady odebrane od właścicieli nieruchomości w przypadku nieprawidłowej 

selekcji odpadów).W dniu 25 lutego 2021r. Rada Miejska Lądka – Zdroju 

podjęła Uchwałę nr XXIX/213/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, która otrzymała moc 

obowiązywania od 1 września 2020r. Uchwała zmieniła częstotliwość odbioru 

metali i tworzyw sztucznych z częstotliwości raz na dwa tygodnie na raz na 

cztery tygodnie oraz częstotliwość odbioru odpadów bio od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych.  

25 lutego 2021r. została również wprowadzona Uchwała nr 

XXIX/214/2021 Rady Miejskiej Lądka - Zdroju zmieniająca uchwałę w 

sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Lądek-Zdrój.  

10 maja 2021r. została podjęta Uchwała nr XXXIV/232/2021 Rady 

Miejskiej Lądka – Zdroju w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, obowiązująca 

od 1 lipca 2021r.  

30 września 2021r. została podjęta Uchwała nr XL/262/2021 Rady 

Miejskiej Lądka – Zdroju w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Określona 

kwota to 36,00 zł miesięcznie od osoby, obowiązuje od 1 stycznia 2022r. 

30 września 2021 r. została podjęta również Uchwała nr XL/263/2021 

Rady Miejskiej Lądka – Zdroju w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego 

lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe jedynie przez część roku obowiązująca od 1 stycznia 2022r. 

25 listopada 2021 r. została podjęta Uchwała nr XLII/284/2021 Rady 

Miejskiej Lądka-Zdroju   

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Zmniejszono częstotliwość 

odbioru odpadów bio oraz zmieszanych. 

25 listopada 2021r. podjęta została Uchwała nr XLII/285/2021 Rady 

Miejskiej Lądka -Zdroju 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
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25 listopada 2021 r. podjęto Uchwałę nr XLII/286/2021 Rady Miejskiej 

Lądka – Zdroju w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub 

od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

obowiązuje od 1 stycznia 2022r. 

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Uchwałą nr XXI/151/2020 Rady 

Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 13 sierpnia 2020 r., Rada Miejska Lądka – 

Zdroju, nieruchomości niezamieszkałe tj. przedsiębiorcy, hotele, sklepy, 

pensjonaty, firmy, przedsiębiorstwa, cmentarze, agroturystyki, ośrodki 

zdrowia, warsztaty, szkoły itp. przestały być objęte gminnym systemem 

gospodarki odpadami. Oznacza to, że wyżej wymienione podmioty musiały 

zawierać umowy z przedsiębiorcą, który posiada wpis do rejestru działalności 

regulowanej. 

 

Liczba mieszkańców w Gminie Lądek-Zdrój według ewidencji ludności na 

31.12.2021r. wynosiła 9624 w tym: miasto – 6883, wieś – 2741 mieszkańców 

 

 

ZŁOŻONE DEKLARACJE  

MIESZKAŃCÓW 

NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH STAN NA 

DZIEŃ 31.12.2021r. 

4405 

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH 

SYSTEMEM NA TERENIE 

MIASTA 

3113 

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH 

SYSTEMEM NA TERENIE WSI 
2808 

 

Informacja o zebranych odpadach komunalnych w 2021r. 

- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury: 64,4780 Mg 

- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych: 24,8800 Mg 

- 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe: 2,2600 Mg 

- 15 01 07 Opakowania ze szkła: 24,8000 Mg 

- 16 01 03 Zużyte opony: 3,6400 Mg 

- 20 01 01 Papier i tektura: 2,9452 Mg 

- 20 01 02 Szkło: 104,3800 Mg 

- 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21,  

  20 01 23 i 20 01 35: 1,7800 Mg 

- 20 01 39 Tworzywa sztuczne: 107,6881 Mg 
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- 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji: 270,3400 Mg 

- 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 2456,3282 Mg 

- 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe: 222,8600 Mg 

- 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach: 

10,9000 Mg 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

 

- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury: 2,8200 Mg 

- 15 01 07 Opakowania ze szkła: 1,5000 Mg 

- 16 01 03 Zużyte opony: 4,0000 Mg 

- 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06: 49,2600 

- 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21,  

  20 01 23 i 20 01 35: 4,4600 

- 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji: 5,6200 

- 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe: 38,2200 

 

Masa odpadów przygotowanych do ponownego życia i poddanych 

recyklingowi w tonach:  

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury: 73,3077 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych: 36,8320 Mg 

15 01 04 Opakowania z metali: 7,9532 Mg 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe: 1,7010 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła: 135,1010 Mg 

19 12 01 Papier i tektura: 0,0076 Mg 

19 12 02 Metale żelazne: 5,8805 Mg 

19 12 03 Metale nieżelazne: 0,7980 Mg 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma: 3,2380 Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji: 110,6400 Mg 

 

W 2021 r. selektywnie odebrano 334,3132 Mg odpadów ulegających 

biodegradacji. 331,368 Mg tych odpadów zostało poddane procesowi R3 - 

Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy 

przekształcania.  

 

W 2021 r. odebrano 3 297,2795 Mg odpadów komunalnych więcej o 

162,7754 Mg niż w 2020 r. Przy czym odebrano mniej o 1 Mg 

niesegregowanych odpadów komunalnych w stosunku do 2020 r. 
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15.3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
 

 

"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 

2016-2020" został przyjęty Uchwałą nr XXIV.149.2016 r. Rady Miejskiej 

Lądka-Zdroju w sprawie przyjęcia PGN dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2016-

2020. Następnie zmieniony:  

- uchwałą nr XXXIII.208.2016 z dn.28.11.2016 r. w sprawie przyjęcia 

PGN dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2016-2020 

- uchwałą nr XX/142/2020 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 25 

czerwca2020 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2016 -2020” 

- oraz przedłużony uchwałą nr XXVII/206/2021 Rady Miejskiej 

Lądka-Zdroju z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie przedłużenia 

obowiązywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdrój na 

lata 2016-2020”. Na mocy tej uchwały PGN dla Gminy Lądek-Zdrój obowiązuje 

do 31.12.2022 r.  

 

Przy opracowywaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lądek-

Zdrój wzięto pod uwagę następujące założenia:  

• Planem objęto całość obszaru geograficznego Gminy Lądek-Zdrój,  

• w Planie uwzględniono zakres działań przewidzianych do realizacji 

na szczeblu gminy, 

• skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie 

wykorzystujących zasoby,  

• w Planie oraz w planowanych przedsięwzięciach uwzględniono 

współuczestnictwo przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców energii 

(podmioty usługowo-przemysłowe, firmy transportowe, gospodarstwa 

domowe), 

• Planem objęto w szczególności obszar, w którym władze lokalne 

mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (m.in. 

budynki użyteczności publicznej, transport gminny, oświetlenie uliczne etc.),  

• w Planie przewidziano działania mające wpływ na zmiany postaw 

konsumpcyjnych użytkowników energii, − zapewniono spójność Planu 

gospodarki niskoemisyjnej z opracowanymi bądź tworzonymi dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi. 

 

Gmina Lądek-Zdrój poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

zobowiązała się do podejmowania działań mających na celu poprawę jakości 

powietrza na swoim obszarze m.in. poprzez:  

• redukcję emisji gazów cieplarnianych 
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• zwiększenie odsetka energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i 

alternatywnych 

• podniesienie efektywności energetycznej 

 

Są to trzy główne cele, które będzie realizować Gmina nie tylko do 

2022 roku, ale i w dalszej perspektywie czasu. Realizacja założeń 

długoterminowych będzie wykonywana poprzez podejmowanie szczegółowych 

działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Do priorytetowych 

zadań należy zaliczyć: 

• kontynuowanie termomodernizacji budynków (w tym budynków 

użyteczności publicznej) 

• zagwarantowanie ciągłości dostaw ciepła i energii elektrycznej na 

terenie gminy poprzez    remonty i modernizacje i bieżące utrzymanie w 

dobrym stanie technicznym urządzeń sieciowych 

• wspieranie wykorzystania energii odnawialnej (w szczególności 

instalacja kolektorów  słonecznych i pomp ciepła, wykorzystanie biomasy) 

• modernizację i wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego 

• budowę ścieżek rowerowych i propagowanie transportu 

rowerowego 

• rozważne planowanie przestrzeni urbanistycznej 

• podejmowanie działań promujących redukcję emisji CO2 oraz 

podniesienie efektywności energetycznej. 

 

Cel strategiczny 

 

Cel strategiczny oraz cele szczegółowe zostały sformułowane zgodnie z 

zasadą SMART.  Oznacza to, że są one sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, 

realistyczne oraz ograniczone czasowo. Cel strategiczny określa 

długoterminowe kierunki działania, a cele szczegółowe są jego uzupełnieniem. 

 

Priorytetem Gminy Lądek-Zdrój jest redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2). 

Stopień redukcji emisji określany jest w oparciu o prognozę emisji na rok 

2020, która stanowi bazę przy niepodejmowaniu działań z zakresu gospodarki 

niskoemisyjnej. Wariant docelowy określa zatem możliwą wielkość redukcji 

emisji w stosunku do wariantu podstawowego. Zatem celem 

strategicznym na rok 2022 jest ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla 

o około 10%. Zakładana redukcja poziomu emisji w roku docelowym (2022) 

wyniesie 3 509,06 Mg (poniższa tabela). 
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Tabela nr 1 Emisja dwutlenku węgla w poszczególnych sektorach w roku bazowym 

(2014 r.) oraz w roku docelowym (2020 r.) w Mg/rok. 

 

Sektor 

Całkowita emisja CO2 

2014 
2020 

wariant podstawowy 

2020 

wariant docelowy 

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 

 

Prognozuje się, iż do roku 2022 przy niepodejmowaniu działań z zakresu 

gospodarki niskoemisyjnej nastąpi wzrost emisji CO2 o 1 001,51 Mg, czyli o 

2,27% w stosunku do roku bazowego. Aby osiągnąć wymagany cel należy 

wdrożyć plan działań, które pozwolą zredukować emisję o 3 509,06 Mg, a więc 

o 10% w stosunku do prognozy. Konieczne jest zatem zmniejszanie emisji o 

średnio 701,81 Mg CO2 rocznie. 

 

Zakładany cel można zrealizować jedynie poprzez systemowe działania władz 

samorządowych w zakresie zwiększenia efektywności wykorzystania energii, 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz edukacji społecznej. 

 

 

Cele szczegółowe 

Celami szczegółowymi niniejszego Planu są: 

• zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach 

• wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia ulicznego 

• wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia w budynkach użyteczności 

publicznej 

• poprawa jakości dróg, wpływająca na zużycie paliw 

• utrzymanie na niskim poziomie zużycia paliw przez środki transportu 
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• zwiększenie wykorzystania OZE w produkcji energii  

• rozwój sieci dróg rowerowych w granicach gminy 

• kontynuowanie gazyfikacja Gminy i przyłączenie jak największej liczby 

domów do sieci gazowniczej 

• termomodernizacja obiektów budowlanych należących do osób 

prywatnych 

• pomoc (uzyskiwanie dotacji) w wymianie źródeł ogrzewania budynków z 

węglowego na inne, charakteryzujące się mniejszą emisją gazów 

cieplarnianych 

• stworzenie możliwości i pomoc w upowszechnieniu wykorzystywania 

OZE w obiektach budowlanych należących do społeczeństwa 

• zmniejszenie energochłonności obiektów budowlanych należących do 

Gminy, 

• stosowanie OZE w nowobudowanych i remontowanych obiektach 

publicznych, 

 

Zadania średnio- i krótkoterminowe planowane do realizacji do 2022 

roku 

 

Realizacja szczegółowych działań owocować będzie osiągnięciem 

założonego celu strategicznego w wyznaczonym okresie czasowym tj. do 2022 

roku. W Planie wyszczególniono zadania: 

 

• edukacyjne i promocyjne - (nieinwestycyjne), 

• inwestycyjne. 

 

Poniżej lista zadań i harmonogram wdrażania zadań zaproponowanych do 

realizacji do 2022 roku przez Gminę Lądek-Zdrój 

 

 

Lp. 

 

Realizator 

 

Zadanie 

 

Szacunkowy 

koszt [zł] 

 

Okres 

realizacji 

Orientacyjny 

efekt 

redukcji 

emisji CO2 

 

Możliwe źródła 

finansowania 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Lądek-Zdrój, 

Ratusz (XIX w.); 

prace 

ratunkowe 

mające na celu 

zatrzymanie 

procesu 

destrukcji i 

 

 

 

 

 

354589, 68 

 

 

 

 

 

2019 - 

2022 

 

 

 

 

 

30% 

Środki własne, 

Środki UE, Środki 

WFOŚ, Środki 

NFOŚ, premia 

termomodernizacy 

jna 
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Gmina 

Lądek-

Zdrój 

zachowanie 

substancji 

zabytku – Etap I 

– wykonanie 

izolacji 

przeciwwilgocio 

wej oraz 

odtworzenia 

stolarki 

2 Gmina 

Lądek-

Zdrój 

Modernizacja 

Oczyszczalni 

Ścieków 

w Lądku-Zdroju 

10 000 000 2019 - 

2022 

20% Środki własne, 

Środki UE, Środki 

WFOŚ, Środki 

NFOŚ, premia 

termomodernizacy 

jna 

3 Gmina 

Lądek-

Zdrój 

Europejskie 

Centrum 

Uzdrowiskowe – 

Adaptacja 

Domu 

Zdrojowego 

15 000 000 2019 - 

2022 

30% Środki własne, 

Środki UE, Środki 

WFOŚ, Środki 

NFOŚ, premia 

termomodernizacy 

jna 

4 Gmina 

Lądek-

Zdrój 

Poszukiwanie 

wód termalnych 

otworem LTZ-1 

w Lądku-Zdroju 

18 309 257, 

25 

2016 - 

2022 

65% Środki NFOŚiGW 

 

 

Gminny program wymiany źródeł ciepła 
 

Rada Miejska w Lądku – Zdroju w dniu 25.09.2017 podjęła uchwałę 

XLVI/297/2017 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji 

celowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na 

dofinansowanie z budżetu Gminy Lądek – Zdrój prac obejmujących wymianę 

źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu 

widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego. 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 4157). Program realizowany jest 

od 2018 r. W ramach powyższego programu w 2021 roku przy wsparciu Gminy 

Lądek – Zdrój zlikwidowane zostały 24 stałopalne źródła ciepła. Nowe źródła 

ciepła: kocioł gazowy -19 szt., kocioł na pellet – 3 szt., ogrzewanie elektryczne 

-  szt. Suma dotacji wypłaconej mieszkańcom Gminy w 2021 r.  wyniosła 72 

000,00 zł. 
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Program „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” 

 

Gmina Lądek – Zdrój w 2018 roku wspólnie z innymi gminami z terenu 

Ziemi Kłodzkiej przystąpiła do przygotowanie wspólnego wniosku o dotację ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru 

3.3.1e - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i 

sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI - 324/18. Projekt nosi 

tytuł Ziemia Kłodzka – czyste powietrze, w ramach projektu mieszkańcy gminy 

będą mogli uzyskać dotację m.in. na zastąpienie kotła wykorzystującego 

paliwa stałe innym przyjaznym dla środowiska źródłem ciepła. Projekt będzie 

realizowany w latach 2019-2022.. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę 

grantów dla grantobiorców z terenu Gminy pozwoliły na dofinansowanie 49 

wniosków na kwotę 638 257,02 zł. 
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15.4. Place zabaw 
 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 8 placów zabaw. 2  place zabaw 

znajdują się na terenie miasta i zlokalizowane przy ul. Lipowej (w parku 1000-

lecia) oraz przy ul. Ogrodowej i Kłodzkiej. Place te są nadzorowane 

bezpośrednio przez pracownika UMiG Lądek- Zdrój. Dodatkowo na terenie 

stadionu sportowego, w ramach budżetu obywatelskiego wybudowano w roku 

2018 kolejny plac zabaw obsługiwany przez dzierżawcę terenu. Jeden plac 

zabaw znajduje się przy Szkole Podstawowej we wsi 

Trzebieszowice. Kontrolę nad nim sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej. 

Pozostałe 4, to sołeckie place zabaw realizowane z funduszy sołeckich. 

Zlokalizowane są one we wsiach: Konradów, Kąty Bystrzyckie, Lutynia, 

Radochów. Place te nadzorowane są przez poszczególnych Sołtysów Wsi. 

Miejskie place zabaw są regularnie kontrolowane. Drobne usterki usuwane 

są na bieżąco, a w przypadku większych uszkodzeń, elementy są 

zabezpieczane bądź demontowane i naprawiane lub wymieniane na nowe 

(adekwatnie do posiadanych środków finansowych). Zgodnie z przepisami 

budowlanymi, dodatkowo raz na 4 lata są zlecane kontrole techniczne placów 

zabaw.  

Na terenie miasta Lądek - Zdrój znajdują się dwa punkty aktywności 

fizycznej, na których usytuowano zestawy siłowni zewnętrznych (w parku 

1000-lecia oraz na „Wyspie Młyńskiej”). Na terenie wiejskim Gminy Lądek – 

Zdrój znajduje się pięć punktów aktywności fizycznej z usytuowanymi 

zestawami siłowni zewnętrznych (Konradów, Kąty Bystrzyckie, Stójków, 

Orłowiec). Utrzymanie tych obiektów polega na ich kontroli, bieżącej 

konserwacji (np. czyszczenie, malowanie, dokręcanie śrub), utrzymywaniu 

czystości, zlecaniu wymiany na nowe elementy bądź naprawy uszkodzonych 

elementów. 

W roku 2021 wykonane zostały roczne przeglądy placów zabaw  i punktów 

aktywności fizycznej, zlecono także naprawy i konserwacje poszczególnych 

elementów zabawowych i zestawów, na łączną kwotę 16.880,00 zł. 

 

 

15.5. Ochrona zwierząt 
 

Rada Miejska Lądka-Zdroju zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o 

ochronie zwierząt, Uchwałą nr XXIX/217/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. 

przyjęła "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2021 r." 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach realizowane jest 

na podstawie zawartej umowy (od 2016 r.) z Fundacją "Pod Psia Gwiazdą" z/s 

przy ul. Sienkiewicza 12, 57-320 Polanica –Zdrój, 
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prowadzącą schronisko dla zwierząt w Kłodzku z/s pod adresem: ul. 

Półwiejska 20, 57-300 Kłodzko. W 2021 r. do schroniska oddano 10 kotów. 

Koszt przekazania zwierząt do schroniska i opieki  w roku 2021 wyniósł 

6000,00 zł. 

W ramach środków przewidzianych w/w Programie Gmina Lądek-Zdrój 

realizuje kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt, na podstawie umowy 

Przychodnią Weterynaryjną s. c. Ledowski Aleksander, Ledowski Michał, ul. 

Kłodzka 12, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka. Koszt opieki weterynaryjnej nad 

bezdomnymi zwierzętami, w tym kastracji i sterylizacji, wyniósł w 2021 r. 

5038,00 zł. 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami to także zakup karmy dla bezdomnych 

zwierząt, która wydawana jest przede wszystkim w okresie zimowym, na 

wnioski osób które dokarmiają i doraźnie zajmują się w szczególności 

bezdomnymi kotami. W roku 2021 na zakup karmy przeznaczono kwotę ok. 

1500,00 zł.  
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16. Gminne Lasy Uzdrowiskowe 
 

Gminne Lasy Uzdrowiskowe miasta Lądek Zdrój obejmują obecnie 783,92 

ha, z czego na powierzchnię leśną przypada 772,81 ha. Podzielone są na dwa 

obręby: 

1) Obręb Miasto – wcześniejsza nazwa lasy komunalne – powierzchnia – 

520,28ha, 

2) Obręb Wieś – wcześniejsza nazwa lasy gminne – powierzchnia – 263,64ha 

 

Gospodarkę leśną prowadzi Wydział Gospodarki Leśnej przy Urzędzie 

Miasta i Gminy  Lądek-Zdrój, pod nadzorem Starostwa Powiatowego  

w Kłodzku. Gospodarka prowadzona jest w oparciu o Ustawę o Lasach  

z 28 września 1991 r. oraz opracowane na jej podstawie aktualne 

Uproszczone Plany Urządzania Lasu. Siedziba Wydziału zlokalizowana jest  

w budynku Gimnazjum przy ul. Zamenhofa 2. 

 

16.1. Użytkowanie lasu 
 

Na chwilę obecną na terenie Gminnych lasów Uzdrowiskowych wykonuje 

się tylko i wyłącznie cięcia sanitarne.  W 2021 r. skupiono się na usuwaniu 

wywrotów, drzew trocinkowych, posuszu czynnego jak i jałowego, w celu 

ochrony naszych drzewostanów. 

 

W 2021 r. pozyskano: 

1. Obręb Miasto: 

a) drewno iglaste – 9638,18 m³; 

b) drewno liściaste – 345,66 m³. 

Razem: 9983,84 m³. 

W tym: 

• drewno wielkowymiarowe – 3973,57 m³; 

• drewno średniowymiarowe – 6010,27 m³. 

2. Obręb Wieś: 

a) drewno iglaste – 26,29 m³; 

b) drewno liściaste – 23,35 m³ 

           Razem: 49,64 m³ 

           W tym: 

• drewno średniowymiarowe – 49,64 m³ 

 

Wartość sprzedanego w 2021 r. drewna wyniosła 1 953012,51 - zł netto. 

Średnia wartość sprzedanego 1m³ wyniosła 194,65- zł netto, co jest 

wysoką ceną. 
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16.2. Hodowla lasu 
 

W związku z połączeniem dwóch kompleksów leśnych w 2018 r. 

zwiększył się również rozmiar prac do wykonania w zakresie hodowli lasu. 

W drzewostanach „wiejskich” przez wiele lat nie były prowadzone żadne 

zabiegi hodowlane. W 2021 r. kontynuowano prace hodowlane w obu 

obrębach.  Poniżej przedstawiamy zestawienie wykonanych prac: 

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie wykonanych prac: 

 

1) Obręb Miasto: 

• - odnowiono powierzchnię 1,36 ha, na której posadzono 9100 szt. sadzonek 

jodły, świerka, buka, sosny, jawora. 

• - czyszczenia wczesne i późne – 13,88 ha – wykonane przez zatrudnionego na 

etacie pilarza 

• - melioracje, porządkowanie terenu, przygotowanie pod sadzenia oraz obsiew 

naturalny – 4,55 ha 

• - obkaszanie sadzonek – 12,75 ha – kosiarką spalinową oraz kosami ręcznymi- 

wykonane przez zatrudnionego pilarza oraz skazanych 

 

Razem zabiegi: 32,54 ha 

2) Obręb Wieś: 

• - odnowiono powierzchnię 0,05 h, na której posadzono 400 szt. 

sadzonek buka,  –  Konradów. 

• - czyszczenia wczesne i późne – 0,50 ha – wykonane przez zatrudnionego 

na etacie pilarza – obręb Konradów 

• - melioracje, porządkowanie terenu, przygotowanie pod sadzenia – 1,10 

ha – obręb Konradów 

• - obkaszanie sadzonek – 0,67 ha – zabieg wykonano dwukrotnie – obręb 

Konradów, Radochów 

Razem zabiegi: 2,32 ha 

 

 

16.3. Ochrona lasu 
 

Z uwagi na zaistniałe warunki atmosferyczne – susza hydrologiczna oraz 

wysokie temperatury w okresie letnim oraz wzmożone działanie szkodników 

wtórnych nasze drzewostany świerkowe borykają się z problemem zamierania 

. Do walki z kornikiem wczesną wiosną przysposobiono złomy i wywroty jako 

pułapki klasyczne. Zakupiono i zamontowano pułapki feromonowe, które 

służą do odłowu chrząszczy. Przez cały okres letni monitorowano drzewostany, 

usuwaliśmy gniazda kornikowe. Drewno wywożono z kornikiem na bieżąco. 

Okorowano około 100 m³ drewna – korę wraz z kornikiem spalono. 
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Wraz ze wzrostem temperatur, brakiem opadów zwiększyło się zagrożenie 

pożarowe w naszych lasach szczególnie na obszarze miasta gdzie w sezonie 

panuje wzmożony ruch turystyczny. Jako właściciel lasu dokładamy wszelkich 

starań by zabezpieczyć nasze lasy przed pożarem. W 2021 r. przy współpracy 

z Komendą Powiatową PSP w Kłodzku zaktualizowano opracowanie, które 

określa procedury postępowania w przypadku powstania pożaru w lesie. 

Dokument ten pod nazwą „Sposoby postępowania na wypadek powstania 

pożaru lasu” dla Gminnych lasów Uzdrowiskowych Obręb Miasto musi być co 

roku aktualizowany w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku. Przy współpracy 

z OSP w Lądku – Zdroju w remizie OSP funkcjonuje w pełni wyposażona „Baza 

Sprzętu” dla ochrony naszych drzewostanów na wypadek pożaru. Ponadto  w 

lesie oznakowane są dojazdy pożarowe, punkty czerpania wody, hydranty w 

celu lepszej komunikacji na wypadek pożaru.  

 

 

W roku 2021 wykonano: 

1) Obręb Miasto: 

• wykładanie pułapek feromonowych ............................................ 50 szt. 

• wykładanie pułapek klasycznych (przysposobienie złomów, wywrotów)

 .................................................................................................. 70 szt. 

• czyszczenie budek lęgowych PCL .............................................. 130 szt. 

• kontrolę i czyszczenie pułapek feromonowych i wyszukiwanie drzew 

trocinkowych PCL 

• zabezpieczanie upraw przed zgryzaniem – Cervacol ................ 10,69 ha 

• przeglądy i naprawy wszystkich grodzeń  .................................. 6,00 ha  

2) Obręb Wieś: 

• wykładanie pułapek feromonowych– Konradów  ..........................  6 szt.  

• kontrolę i czyszczenie pułapek feromonowych, wyszukiwanie drzew 

trocinkowych  

• zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem – Cervacol ................... 0,67 ha 
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16.4. Zagospodarowanie turystyczne 
 

Na terenie naszych lasów funkcjonują dwie pętle Single traków. „Pętla 

Trojak” oraz „Pętla Zdrój” tworzą razem  11km tras rowerowych. W obrębie 

Arboretum funkcjonuje „Leśna ścieżka dydaktyczna” długości 0,7 km, na 

której można się zapoznać z opisami rodzimych gatunków drzew oraz pracami 

wykonywanymi w lesie.  Wyczyszczono  7,0 km rowów przydrożnych. W 2021 

r. odbudowano najbardziej zniszczone fragmenty dróg: Zielonej oraz 

Jastrzębiej o długości 1000 m. Wykonano również drobne remonty dróg. 

Zamontowano 16 wodo spustów na drogach stokowych. 

 Najważniejszym miejscem dla turystyki jest lądeckie Arboretum, które 

może poszczycić się bogatą  kolekcją ponad 400 taksonów drzew i krzewów z 

pięciu kontynentów świata. 

Znajdują się w nim unikatowe kolekcje różaneczników, powojników, azalii, 

magnolii czy chociażby bardzo okazały mamutowiec olbrzymi.  Dzięki 

wykonanym przez Gminę inwestycjom Arboretum można zwiedzać również w 

godzinach nocnych. W 2021 r. ogród odwiedziło około 7 tys. turystów. 

W 2022r. planujemy dalszy rozwój zagospodarowania turystycznego 

poprzez budowę platformy widokowej na Trojaku, kolejnej pętli Single traków 

oraz odbudowę dróg leśnych 

 

Podsumowanie 

  Sytuacja związana z gradacją kornika w naszych lasach polepszyła się. 

Gniazda kornikowe wycięto na bieżąco.  W swoich prognozach jesteśmy jednak 

dość ostrożni. Zachowanie trwałości i ciągłości zasobów leśnych oraz 

utrzymanie ich korzystnego wpływu na klimat, powietrze i wodę jest dla nas 

najważniejsze. Przychody ze sprzedaży drewna w 2021 r. w pierwszej 

kolejności zaspokajały potrzeby gospodarki leśnej, które po analizie 

niniejszego opracowania nie są małe. W kolejnych latach nasze działania nadal 

będą głównie skupiać się na ochronie naszych drzewostanów, głównie przed 

szkodnikami wtórnymi.  
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17. Gospodarka rolna i łowiecka 
 

17.1. Gospodarka rolna 

 

W strukturze użytkowania gruntów w gminie Lądek – Zdrój na ogólną 

powierzchnię 11718 ha ponad połowę zajmują grunty leśne (lasy oraz tereny 

zadrzewione i zakrzewione) 6056 ha, co stanowi 51,68 %. Na drugim miejscu 

z powierzchnią 5035 ha, co stanowi 42,70 % areału, znajdują się grunty rolne. 

Pozostałe tereny to grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami 

oraz tereny różne. Na podstawie Planu Urządzeniowo – Rolnego Gminy Lądek 

– Zdrój (DBGiTR Wrocław 2016) przedkłada się następujące informacje. 

Ze względu na specyfikę gospodarowania w obszarach górskich, w 

strukturze użytków rolnych przeważają użytki zielone, a wśród nich dominują 

pastwiska. W klasyfikacji użytków zielonych dominują użytki zielone klasy 

średniej i słabej. Duża część użytków zielonych, przy ograniczonej skali 

hodowli, użytkowana jest w sposób ekstensywny, np. koszenie tylko raz w 

roku o odpowiedniej porze i w określony sposób. W ramach programów rolno 

– środowiskowych wdrażane są pakiety i schematy polegające na 

utrzymywaniu odpowiedniej murawy traw na powierzchni i niedopuszczeniu 

do zarastania jej inną roślinnością.  

Celem utrzymania trwałych użytków zielonych, na terenie Gminy Lądek – 

Zdrój w 2021 r. realizowane były działania w ramach pierwszego w skali całego 

kraju projektu ochrony czynnej, realizowanego przez Generalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu. Celem projektu była realizacja działań ochrony 

czynnej dla wymagających pilnej interwencji siedlisk przyrodniczych oraz 

siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w obszarze Natura 2000. W 

jego ramach, na podstawie zawartego porozumienia, w miejscowości 

Konradów na fragmentach dwóch działek będących własnością Gminy Lądek 

– Zdrój, przeprowadzono wycinkę krzewów i nalotu drzew zarastających płaty 

siedliska przyrodniczego, pozwalającą na poprawę jego stanu i utrzymanie 

trwałego użytku zielonego. 

Warunki naturalne i struktura użytkowania gruntów predestynują obszar 

gminy do rozwoju hodowli bydła i owiec. Mimo tego na terenie gminy 

intensywność hodowli nie jest zbyt wielka. Przeważa hodowla bydła mięsnego, 

wynikająca ze stosunkowo niskiego nakładu pracy w porównaniu do bydła 

mlecznego. Na drugim miejscu pod względem wielkości znajduje się hodowla 

owiec. W nieznacznej ilości na terenie gminy Lądek – Zdrój hodowane są także 

kozy, trzoda chlewna a także konie. 

Grunty orne występują tam gdzie są najbardziej sprzyjające warunki 

naturalne. Występują w negatywie w stosunku do użytków zielonych. W 

większości zajmują obszary płaskie w niskich dolinnych położeniach. Według 
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gleboznawczej klasyfikacji gruntów ornych najwięcej jest gleb średnich i 

słabych. Część gruntów ornych została zmieniona na użytki zielone z 

ekstensywną hodowlą. W związku z ogólnym spadkiem opłacalności produkcji 

rolnej, ilość faktycznie uprawianych gruntów ornych jest jeszcze mniejsza.  W 

strukturze upraw większość  powierzchni zajmują zboża konsumpcyjne – 

głównie pszenica oraz mieszanki zbóż, a na lepszych glebach -  rzepak. Jako 

uprawy uzupełniające występują gryka, okopowe, kukurydza, proso, 

strączkowe. Część gruntów pozostaje w wieloletnim odłogu i zarośnięta jest 

samosiewem drzew i krzewów.  

Udział sadów owocowych i pozostałych użytków rolnych jest marginalny. 

Z upraw specjalnych na terenie gminy uprawiana jest aronia i dzika róża. 

Rozwinięta jest gospodarka rybacka, głównie z hodowlą pstrąga. 

Na terenie gminy nie funkcjonują skupy, zaopatrzenie i przetwórstwo rolno 

– spożywcze. Skala produkcji rolnej jest na tyle mała i nastawiona głównie na 

tzw. samozaopatrzenie, że nie ma stałych podmiotów zajmujących się skupem 

produktów rolnych i ich przetwórstwem. 

W całej gminie odłogowanych jest ok. 11% ogólnego areału użytków 

rolnych, co z punktu widzenia prawidłowej i racjonalnej gospodarki rolnej jest 

zjawiskiem niekorzystnym. Powoduje obniżenie przydatności rolniczej oraz 

zarastanie chwastami, krzewami i drzewami. Miejscami samoczynnie 

zaczynają tworzyć się zespoły roślinne o cechach lasów.  

Ukształtowanie terenu, typy gleb i ich rolnicza przydatność, klimat typu 

górskiego i okres wegetacyjny przyczyniają się do faktu że w skali całej gminy 

rolnictwo ma coraz mniejsze znaczenie a odsetek ludzi utrzymujący się z 

rolnictwa jest niewielki. W gminie znajduje się około 600 gospodarstw rolnych 

w większości stanowiących gospodarstwa małe. Jest to niekorzystna struktura 

wielkościowa która wpływa na ograniczone możliwości rozwoju i dalszą ich 

egzystencję. Występuje także duże rozdrobnienie gruntów rolnych w 

gospodarstwach. Przy górskiej specyfice gminy Lądek – Zdrój takie 

gospodarstwa mogą funkcjonować w charakterze gospodarstw 

agroturystycznych, łączących wiele różnych funkcji. 

W strukturze władania gruntami w gminie Lądek – Zdrój największy udział 

ma sektor publiczny ok. 63 %, z czego największy udział mają grunty Lasów 

Państwowych. Na drugim miejscu znajdują się grunty należące do gminy 

Lądek – Zdrój.  Na trzecim miejscu są grunty Agencji Nieruchomości Rolnych.  

Do sektora prywatnego należy ok. 37 % własności gruntów. 

Wydzierżawiane jest około 390 ha gruntów będących własnością Gminy 

Lądek – Zdrój z przeznaczeniem na cele związane z produkcją rolną. Stanowi 

to średnio około 40% gruntów stanowiących własność Gminy Lądek – Zdrój. 

Grunty wydzierżawiane są na wniosek dzierżawców na okres 3 lat lub w drodze 

przetargów ustnych nieograniczonych Stawka czynszu dzierżawnego wynosi 

300,00 zł ha/rocznie.  
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17.2. Gospodarka łowiecka 
 

Na terenie Gminy Lądek-Zdrój znajdują się obwody łowieckie 

dzierżawione przez cztery koła łowieckie: 

• Śnieżnik (Stronie Śląskie); 

• Jeleń (Strzegom); 

• Muflon (Kłodzko); 

• Darz Bór (Lądek-Zdrój). 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) Burmistrz Lądka-Zdroju opiniuje roczny 

plan łowiecki, który sporządzają poszczególni dzierżawcy obwodów łowieckich. 

Plan ten podlega zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem 

Łowieckim. 
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18. Gospodarka nieruchomościami 
 

Zasób nieruchomości gminnych utworzony został z mocy samego prawa (art. 20 pkt 2 

ustawy o gospodarce nieruchomościami), jako wyodrębniona masa majątkowa (mienia 

nieruchomego) gminy w celu zidentyfikowania tego majątku i jego ochrony, który w danej 

chwili nie jest trwale rozdysponowany. 

W skład gminnego zasobu wchodzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własność 

gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Zasób nieruchomości powstał z mocy 

samego prawa, w części którą gmina nabyła w ramach komunalizacji mienia Skarbu Państwa 

na podstawie ustawy z 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze 

zm.) oraz części, które są sukcesywnie po tym dniu nabywane przez Gminę w różnych, prawem 

przewidzianych formach. Nieruchomości znajdujące się w zasobie mogą być przeznaczane 

m.in. na cele rozwojowe i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na 

realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń 

infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.  

Zasobem nieruchomości gospodaruje burmistrz, który ponosi odpowiedzialność za 

gospodarkę zasobem, zarówno przed radą gminy, jak i organami kontroli zewnętrznej.  

W podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd, burmistrz zobowiązany jest 

kierować się ustaleniami zawartymi we właściwych uchwałach rady gminy. W chwili obecnej 

obowiązuje uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29 września 2011 r. 

w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój ( 

Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) 

Typowymi czynnościami gospodarowania zasobem są: ewidencjonowanie nieruchomości, 

zapewnienie dokonywania wyceny, sporządzanie planu wykorzystania zasobu, 

przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, zabezpieczanie przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, czynności związane z naliczaniem i windykacją należności za 

udostępnienie nieruchomości z zasobu (np. w ramach dzierżawy, najmu lub użyczenia); 

dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów, wyposażanie w niezbędne urządzenia 

infrastruktury technicznej, zbywanie nieruchomości oraz podejmowanie czynności w 

postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w 

zasobie lub kwalifikujących się do włączenia do zasobu. 
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Gmina Lądek-Zdrój jest właścicielem gruntów (w ha) według danych Starostwa 

Powiatowego  w Kłodzku sporządzonych w zbiorczym sprawozdaniu rocznym na dzień 

31 grudnia 2021 r. 

 
Położenie/ 

teren 

Rok 

Sprawozdawczy 

Ogółem 

grunty 

gminne 

Gminny zasób 

nieruchomości z 

wył. trwałego 

zarządu 

Grunty 

przekazane w 

trwały zarząd 

Pozostałe grunty Grunty w 

dyspozycji 

gminy 

Użytkowanie 

wieczyste 

Powierzchnia 

ewidencyjna 

Grupa 

ewidencji 

 

 

 

Pow. 

(ha) 
4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

 5 

 

Pow. 

jednostki 

MIASTO 2020 r. 1 002 939 2 58 997 3 2031 

 2021 r. 996 938 2 53 991 3 2031 

Grupa 

ewidencji 

 

 

 

Pow. 

(ha) 
4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

 5 

 

Pow. 

jednostki 

GMINA 2020 r. 763 635 1 127 762 0 9 695 

 2021 r. 739 611 1 127 738 0 9 686 

 

1) Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste 

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Lądek-Zdrój odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 

III ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż nieruchomości odbywa 

się w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej (w ramach realizacji 

składanych wniosków w przypadku spełnienia warunków przewidzianych 

prawem).  

a) Gmina Lądek-Zdrój w 2021 r. osiągnęła wpływy ze sprzedaży mienia w 

wysokości 2 292 496,46 zł w tym: 

185 076,46 zł – dochód ze sprzedaży lokali na rzecz najemców  

2 107 420,00 zł – dochód ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów  

 b) Gmina Lądek-Zdrój osiągnęła dochód z tytułu opłat rocznych za 

użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 98 585,88 zł. 

 

2) Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest 

regulowane przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 ze zm.). 

Przekształcenie użytkowania wieczystego następuje w wyniku wydania decyzji 

(po uprzednim złożeniu wniosku przez użytkownika wieczystego). W 2020 r. 

nie wydano decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo 

własności. 

Właściciele nieruchomości, które uległy przekształceniu na podstawie w/w 

Ustawy mogą skorzystać z możliwości wniesienia opłaty za przekształcenie 

jednorazowo oraz ubiegać się o przyznanie bonifikaty na podstawie Uchwały 

Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 r. w 

sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu 
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przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących 

własność Gminy Lądek-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości 

stawek procentowych tych bonifikat (Dziennik Urzędowy Województwa 

Dolnośląskiego z 15.01.2019 r. poz. 356) lub na podstawie art. 9a ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916), która wynosi 99%. 

Właściciele nieruchomości, które uległy przekształceniu na podstawie w/w 

Ustawy w 2019 r. nadal mogą skorzystać z możliwości wniesienia opłaty za 

przekształcenie jednorazowo oraz ubiegać się o przyznanie bonifikaty na 

podstawie Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 27 

grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat 

jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

gruntów stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój w prawo własności tych 

gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego z 15.01.2019 r. poz. 356) lub na podstawie art. 

9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916), która wynosi 99%. 

W 2021 r. łączny dochód, jaki uzyskano za przekształcenie użytkowania 

wieczystego w prawo własności wyniósł 41 810,71 zł. 

 

3) Dzierżawa gruntów i budynków. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

nieruchomości mogą być m.in. oddawane w najem lub dzierżawę. Za oddanie 

nieruchomości w dzierżawę pobierany jest czynsz dzierżawny. Wysokość 

czynszu dzierżawnego ustalana jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza 

Lądka-Zdroju. W rozdziale tym mieszczą się czynsze z tytułu 

wydzierżawianych nieruchomości przez Gminę Lądek-Zdrój oraz opłaty z 

tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących gminny zasób 

komunalny, zarządzanych przez LUK Sp. z o. o. na podstawie umowy o 

zarządzanie.   

 

Dzierżawa 365 381,66 zł 

Najem lokali (LUK) 599 609,55 zł 

 

4) Ograniczone prawa rzeczowe. 

Stosownie do treści art. 244 Kodeksu cywilnego ograniczonymi prawami 

rzeczowymi (prawami na rzeczy cudzej) są: użytkowanie, służebność, zastaw, 

własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu oraz hipoteka. 

a) Użytkowanie - jest ograniczonym prawem rzeczowym o najszerszym 

zakresie uprawnień względem cudzej rzeczy. Zakres umowy użytkowania 
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obejmuje przede wszystkim uprawnienie do używania rzeczy oraz pobierania 

z niej pożytków. Podstawowym i najbardziej powszechnym sposobem 

ustanowienia użytkowania jest obecnie umowa zawarta pomiędzy 

właścicielem nieruchomości (dysponentem prawa) a użytkownikiem. 

Wcześniej użytkowanie było ustanawiane w drodze decyzji właściwego organu. 

Stan ten uległ zmianie na mocy ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie 

ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, 

poz. 464 z późn. zm.).  

 

Przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 

r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 40) przewidują, że w stosunku do rodzinnego ogrodu 

działkowego, zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, do której stowarzyszenie 

ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy nie może wykazać tytułu 

prawnego, właściciel nieruchomości w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w 

życie ww. ustawy może wydać decyzję o likwidacji rodzinnego ogrodu 

działkowego.  

W przypadku zaniechania wydania decyzji o likwidacji ww. terminie 

stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy nabywa prawo 

użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny – nieruchomości zajmowanej przez ten rodzinny ogród działkowy. 

Zgodnie z art. 76 ust.1 właściciel nieruchomości nie może wydać decyzji, o 

której mowa powyżej jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy o rodzinnych 

ogrodach działkowych, rodzinny ogród działkowy spełnia przynajmniej jeden z 

warunków: 

1) funkcjonowanie rodzinnego ogrodu działkowego na nieruchomości jest 

zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 

2) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości, co najmniej 30 

lat, a nabycie własności nieruchomości przez Skarb Państwa nastąpiło w 

związku z zakładaniem rodzinnego ogrodu działkowego lub funkcjonował on 

na nieruchomości w momencie nabycia własności nieruchomości przez Skarb 

Państwa; 

3) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, 

a nabycie własności nieruchomości  przez jednostkę samorządu terytorialnego 

nastąpiło w związku z funkcjonowaniem na niej rodzinnego ogrodu 

działkowego; 

4) nieruchomość zajęta jest przez rodzinny ogród działkowy, który posiadał 

ustaloną lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. (t.j. 

12 maja 1981 r.) o pracowniczych ogrodach działkowych, lub na podstawie 

art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej ustawy stał się ogrodem stałym. 

Dnia 9 lipca 2014 r. na wniosek Polskiego Związku Działkowców wszczęto 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji potwierdzającej 
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nabycie przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania gruntu, na 

którym funkcjonuje Rodzinny Ogród Działkowy „Trojan” w Lądku-Zdroju tj. 

na działce nr 112 obręb Stary Zdrój. Postępowanie to zostało zakończone 

decyzją Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 31.01.2019 r., którą to decyzją tut. 

organ odmówił stwierdzenia nabycia przez Polski Związek Działkowców z 

dniem 19 stycznia 2014 r. prawa użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1740 ze 

zm.) w stosunku do działki nr 112. Od wyżej wymienionej decyzji Polski 

Związek złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Wałbrzychu. Decyzją z dnia 21 marca 2019 r. Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.   

Polski Związek Działkowców wnioskiem z dnia 10 listopada 2017 r. wystąpił o 

wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Polski Związek Działkowców na 

podstawie art. 75 ust. 6 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. 

z 2017 r., poz. 2176), prawa użytkowania - w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w stosunku do działki nr 112. 

Burmistrz Lądka-Zdroju decyzją z dnia 01.07.2019 r. odmówił stwierdzenia 

nabycia przez Polski Związek Działkowców z dniem 20 stycznia 2016 r. prawa 

użytkowania w stosunku do działki nr 112. Polski Związek złożył odwołanie 

od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. 

Decyzją z dnia 16 października 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Następnie Polski Związek Działkowców 

wniósł skargę na decyzje organu II instancji do Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu. Sąd Administracyjny oddalił skargę w całości na mocy wyroku z 

dnia 21.07.2020 r. sygn. Akt II SA/Wr 033/19). 

W związku z powyższym Burmistrz Lądka-Zdroju decyzją z dnia 5 lutego 2021 

r. orzekł o częściowej likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Trojan” w 

Lądku-Zdroju zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Lądek-Zdrój, oznaczonej jako działka 112, obręb Stary Zdrój oraz 

orzekł o wypłacie odszkodowań dla działkowców  

i stowarzyszenia ogrodowego. Dnia 6 kwietnia 2021 r. przedmiotowa 

nieruchomość została przekazana Gminie Lądek-Zdrój przez Polski Związek 

Działkowców na podstawie protkołu zdawczo-odbiorczego.  

 

b) Hipoteka - ustanawia się ją na nieruchomościach dla zabezpieczenia 

oznaczonej wierzytelności związanej np. ze sprzedażą mienia komunalnego, 

bądź przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w 

przypadkach, w których cena nabycia została rozłożona na raty, udzieleniem 

bonifikaty, itp. Drugim źródłem powstania hipoteki jest zabezpieczenie 

wierzytelności gminnych wynikłych z zaległości podatkowych. Dla takiego 

zabezpieczenia można obciążyć nieruchomość prawem, na mocy którego 

wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, 
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czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi 

właściciela nieruchomości. 

Zawierając umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego, Gmina Lądek-Zdrój 

zabezpiecza obowiązek zwrotu kwoty równej bonifikacie w cenie sprzedaży 

udzielonej nabywcy nieruchomości, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami poprzez ustanowienie 

w akcie notarialnym zbycia nieruchomości hipoteki umownej. Hipoteka 

dotyczy wierzytelności przyszłej, która może  w ogóle nie wystąpić, gdyż odnosi 

się do zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5-ciu lat, licząc od dnia 

nabycia, za wyjątkiem opisanych w ustawie przypadków.   

W roku sprawozdawczym ustanowiono w tym celu hipotekę umowną na łączną 

kwotę 595 629,10 zł i dotyczyło to 7 umów sprzedaży lokali mieszkalnych.  

 

c) Służebności gruntowe - Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości 

mającym na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości albo też 

zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej. Przepisy 

dotyczące służebności znajdują się w Kodeksie cywilnym w księdze II 

(Własność i inne prawa rzeczowe), w dziale III (Służebności) – art. 285-305. 

Kodeks cywilny ustanawia trzy rodzaje służebności: gruntowe, osobiste oraz 

służebność przesyłu.  

Celem służebności gruntowej jest zwiększenie użyteczności jednej 

nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej) poprzez ograniczenie zakresu 

(lub sposobu) korzystania z innej nieruchomości (zwanej obciążoną). 

Ustanowienie służebności gruntowej polega na przyznaniu właścicielowi 

nieruchomości władnącej prawa do korzystania, w określonym zakresie, z 

nieruchomości obciążonej. Przykładem takiego rodzaju służebności (zwanej 

czynną) jest np. służebność przechodu lub przejazdu przez sąsiednią 

nieruchomość. Z tym rodzajem służebności mamy do czynienia wtedy, gdy 

jakaś nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do 

należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Wówczas 

właściciel nieruchomości z ograniczonym dostępem do drogi publicznej może 

żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia potrzebnej służebności 

drogowej (czyli ustanowienie drogi koniecznej).  

 

W 2021 r. ustanowiono służebność gruntową polegająca na prawie 

swobodnego dostępu do studni w granicach działki 54/37 obręb Wrzosówka 

oraz służebność przejścia na działce nr  208/19 obręb Stare Miasto. 
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d) Służebności przesyłu 

Zgodnie z art. 305 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz 

przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią 

urządzenia, o których mowa w art. 49 ⸹ 1, prawem polegającym na tym, że 

przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości 

obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. 

  W okresie sprawozdawczym nie obciążono żadnej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój prawem służebności przesyłu.  

         

5) Udziały w spółkach 

Gmina Lądek-Zdrój posiada następujące akcje i udziały przedsiębiorstw: 

1. 4 058 912,00 zł tj. 40 589 udziałów o wartości po 100,00 zł w spółce 

Lądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Lądku-Zdroju przy  

ul. Fabrycznej 7a w Lądku-Zdroju – Gmina Lądek-Zdrój jedynym wspólnikiem 

spółki. 

2. 3 000 000,00 zł tj. 60 000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł 

w spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Kłodzku. 

 

6) Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego: 

Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy może następować: 

- w drodze zakupu, zamiany, darowizny, 

- w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie 

art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o 

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 

1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.), 

- na podstawie decyzji administracyjnych, 

- w wyniku działalności inwestycyjnych służących realizacji zadań własnych 

gminy, 

- na podstawie innych czynności prawnych ( np. zasiedzenie, prawo 

pierwokupu). 

W 2021 r. Gmina Lądek-Zdrój nabyła prawo własności w drodze 

l.p. nr działki obręb 

wartość 

jednorazowego 

wynagrodzenia netto 

wartość jednorazowego 

wynagrodzenia brutto 

1. 54/37 Wrzosówka 200 zł 246 zł 

2. 208/19 Stare Miasto 362,00 zł 445,26 zł 
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komunalizacji: 

1)  nieruchomość położoną w Lądku-Zdroju, oznaczona geodezyjnie jako 

działka nr 158, obręb Stare Miasto o powierzchni 0,0452 ha, 

2) nieruchomość położoną w miejscowości Kąty Bystrzyckie, oznaczoną 

geodezyjnym numerem działki 90 obręb Radochów, o powierzchni 0,33 ha. 

Decyzją z dnia 30 sierpnia 2021 r. Minister Spraw Wewnętrznych i 

Administracji stwierdził nieważność decyzji Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 3 

grudnia 1991 r. znak: G.K.VIII-8225/79k/91 w części stwierdzającej nabycie 

przez Gminę Lądek-Zdrój z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości 

oznaczonej geodezyjnym numerem działki  124, obręb Zatorze. 

 

7) Nabycia spadków. 

Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i 

dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek 

przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jako 

spadkobiercy ustawowemu. 

Mając na uwadze powyższe w świetle obecnie obowiązujących regulacji 

prawnych gminy powołane są do spadku – w przypadku dziedziczenia 

ustawowego w ostatniej kolejności, jako tzw. spadkobiercy przymusowi. W 

okresie sprawozdawczym Gmina Lądek-Zdrój nie nabyła spadku po zmarłym. 
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18.1. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 
 

W roku 2021 obowiązywał Plan Zasobu Nieruchomości Gminy Lądek-

Zdrój na lata 2019-2021. Podstawę prawną jego sporządzenia stanowi art. 24 

i 25 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) do gminnego zasobu 

nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności 

gminy i nie zostały oddane  w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości 

będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.  

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości opracowuje się 

na okres 3 lat i w szczególności zawiera: 

1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości 

Gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste; 

2) prognozę: 

a) dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania 

nieruchomości do  zasobu, 

b) poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości 
zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu, 

c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gminy Lądek-Zdrój oddanych w użytkowanie wieczyste oraz 
opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy Lądek-Zdrój, 

d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gminy Lądek-Zdrój oddanych w użytkowanie wieczyste oraz 

opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy Lądek-Zdrój; 

3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 
 

Plan wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Lądek-

Zdrój na lata 2019-2021 nakreśla jedynie główne kierunki działań związanych 

z gospodarowaniem Gminnym zasobem nieruchomości. W stosunku do każdej 

nieruchomości decyzje o sposobie i formie jej zagospodarowania zapadają 

indywidualnie. 

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój odbywała się na zasadach 

określonych w rozdziale III ustawy o gospodarce nieruchomościami i jest 

prowadzona na bieżąco. 

Sprzedaż nieruchomości odbywała się w drodze przetargu oraz w drodze 

bezprzetargowej (w ramach realizacji składanych wniosków w przypadku 

spełnienia warunków przewidzianych prawem). W trybie bezprzetargowym 

prowadzona była sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 
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Wyłączeniu ze sprzedaży podlegały nieruchomości gminne niezbędne do 
realizacji zadań własnych, a w szczególności obiekty użyteczności publicznej. 

Wymienione w w/w planie nieruchomości planowane do zbycia w latach 2019-
2021, które to nie zostaną sprzedane zostaną objęte nowym planem 
wykorzystania zasobu na kolejne lata. 

W roku 2021 r. przedłużano umowy dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom 
oraz oddawano wolne nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu na okres 
do 3 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

 
Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Lądek-Zdrój w 2021 r. następowało 

w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie 

art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o 

samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 

1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.).: 

 

Gmina Lądek-Zdrój gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości 

zgodnie  z zasadami racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących 
przepisów, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań 
publicznych.   

Udostępnienie nieruchomości zasobu następuje poprzez m.in. sprzedaż 
lub zamianę nieruchomości, oddanie nieruchomości w użytkowanie, najem i 
dzierżawę bądź przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Podstawowym trybem sprzedaży nieruchomości jest sprzedaż w 
drodze przetargu oraz sprzedaż  w drodze bezprzetargowej (w ramach realizacji 

składanych wniosków w sprawie ich nabycia w przypadku spełnienia 
warunków przewidzianych prawem ).  
Sprzedaż lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej 

następować będzie na rzecz ich najemców, którzy złożą wnioski o sprzedaż 
tych lokali. Podstawowym trybem sprzedaży wolnych lokali jest sprzedaż w 
drodze przetargu. 

Gminny zasób nieruchomości był wykorzystywany zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki nieruchomościami 

samorządowymi oraz ustaleniami wynikającymi z uchwał budżetowych na rok 
2021 r., a także z obwiązującymi aktami prawa lokalnego. 

Burmistrz Lądka-Zdroju wyznaczał nieruchomości do rozdysponowania 

kierując się prognozą oraz uchwałami budżetowymi na dany rok. 
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18.2. Gospodarka przestrzenna 

 

Planowanie przestrzenne w Gminie Lądek-Zdrój prowadzone jest na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. póz. 293). 

Podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną Gminy 

Lądek-Zdrój jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego  miasta  i gminy Lądek-Zdrój, którego ustalenia są wiążące 

przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Obowiązujące studium przyjęte zostało Uchwałą Nr L/376/10 Rady 

Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29 października 2010 r. a następnie zmienione 

zostało Uchwałą Nr XIII/72/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz Uchwałą 

Nr XLIX/309/2017 r. z dnia 30 listopada 2017 r. 

W ramach polityki przestrzennej zawartej w obowiązującym Studium 

zauważono, że Gmina Lądek-Zdrój ma wielofunkcyjny charakter z wiodącą 

rolą sektora usługowego, w tym przede wszystkim lecznictwa uzdrowiskowego 

i turystyki. Uzupełniającą rolę pełni sektor rolniczy i leśny. Szansę na dalszy 

rozwój ma przede wszystkim sektor usługowy oraz produkcyjny (w oparciu o 

drobną, nieuciążliwą wytwórczość). 

Teren Gminy Lądek-Zdrój w 99,99% pokryty jest miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego jest podstawowym aktem prawa miejscowego umożliwiającym 

kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość przy 

uwzględnieniu wymagań społeczno-gospodarczych, środowiskowych, 

kulturowych. Brak realizacji ustaleń planu może przyczynić się do zakłócenia 

ładu przestrzennego oraz zahamowania zrównoważonego rozwoju. 

  

Najwięcej, bo ok. 52% powierzchni gminy, stanowią tereny zieleni 

następnie pod względem wielkości mamy tereny rolnicze, które stanowią ok. 

33% powierzchni. Pozostałe tereny przeznaczone są pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową, produkcyjną, komunikacyjną. 

Sposób zagospodarowania terenów położonych w obrębie stref 

uzdrowiskowych regulowany jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz ó gminach uzdrowiskowych, w zakresie wymagań 

sanitarnych, ochrony przed hałasem, estetyki budynków, sklepów 

i zakładów usługowych oraz placówek kulturowych, handlu, promocji  

i informacji. 
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Obecnie na terenie Gminy Lądek-Zdrój obowiązują 27 planów miejscowe 

wskazane poniżej: 

Lp.  Nazwa miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego  

Numer i data 

uchwały  

Dziennik 

Urzędowy 

Województwa 

Dolnośląskiego  

1.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego Lądka-
Zdroju  
(w części nie objętej 

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 poz. 1708  

2.  Plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Karpno  

Nr XIII/155/03  

z dnia 25 września 

2003 r.  

Dz. Urz. z 2004 r. 

Nr 30 poz. 524  

3.  Plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Konradów  

Nr 

XIII/156/03  

z dnia 25 września 

2003 r. 

Dz. Urz. z 2004 r. 

Nr 30 poz. 525  

4.  Plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Kąty Bystrzyckie  

Nr XIII/157/03  

z dnia 25 września 

2003 r.  

Dz. Urz. z 2004 r. 

Nr 30 poz. 526  

5.  Plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Skrzynka  

Nr XIII/158/03  

z dnia 25 września 

2003 r.  

Dz. Urz. z 2004 r. 

Nr 30 poz. 527  

6. Plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi 
Wojtówka  
(w części nie objętej 

planem z dnia  

18.08.2014 r. i 

18.10.2018 r.)  

Nr XIII/160/03  

z dnia 25 września 

2003 r.  

Dz. Urz. z 2004 r. 

Nr 30 poz. 528  

7.  Plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi 
Lutynia  
(w części nie objętej 

planem z dnia  

27.03.2014 r.)  

Nr XVI/185/03  

z dnia 3 grudnia 

2003 r.  

Dz. Urz. z 2004 r. 

Nr 30 poz. 529  
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8.  Plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Orłowiec  

Nr XVII/219/03  

z dnia 30 grudnia 

2003 r.  

Dz. Urz. z 2004 r. 

Nr 47 poz. 889.  

9.  Plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi 
Stójków -    
obszar A  

Nr XVII/220/03  

z dnia 30 grudnia 

2003 r.  

Dz. Urz. z 2004 r. 

Nr 40 poz. 765  

10.  Plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Wrzosówka  

Nr XLV/469/06  

z dnia 26 stycznia 

2006 r.  

Dz. Urz. z 2006 r. 

Nr 77 poz. 1242  

11.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego  
Lądka-Zdroju obręb 

Zatorze  

(zmiana dokonana 

uchwałą z dnia 31 

stycznia 2018 r.) 

Nr XXX/230/12  

z dnia 20 grudnia 

2012 r.  

Dz. Urz. z 2013 r. 

poz. 1045  

12.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego  

Lądka-Zdroju „Stary 

Zdrój obszar A –  

Lasy” część Nr 1  

Nr XXXIV/235/13  

z dnia 9 kwietnia 

2013 r.  

Dz. Urz. z 2013 r. 

poz. 3294  

13.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego  

Lądka-Zdroju „Nowy 

Zdrój obszar A –  

Stare Miasto”  

(zmiana dokonana 

uchwałą z dnia  

27 grudnia 2018 r.) 

Nr XXXVI/247/13 

 z dnia 30 kwietnia 

2013 r.  

Dz. Urz. z 2013 r. 

poz. 3873  

14.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego  
Lądka-Zdroju „Stary 

Zdrój obszar A –  

Lasy” część Nr 2  

(zmiana dokonana 

uchwałą z dnia 30 

listopada 2015 r.) 

Nr XLIV/299/13  

z dnia 19 grudnia 

2013 r.  

Dz. Urz. z 2014 r. 

poz. 564  
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15.  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miejscowości Lutynia  

(zmiana dokonana 

uchwałą z dnia 28 

czerwca 2018 r.) 

Nr 

XLVII/323/2014  

z dnia 27 marca 

2014 r.  

Dz. Urz. z 2014 r. 

poz. 2740  

16.  Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego  

miejscowości Wojtówka 

część nr 2  

Nr LI/349/14  

z dnia 18 sierpnia 

2014 r.  

Dz. Urz. z 2014 r. 

poz. 4861  

17. Miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego  
Lądka-Zdroju „Stary 

Zdrój obszar A – Lasy” 
część Nr 2 

XVII/102/15  

z dnia 30 listopada 

2015 r. 

Dz. Urz. Z 2016 r. 

poz. 519 

18. Plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi 
Trzebieszowice  
 

Nr LI/326/2017  

z dnia 28 grudnia 

2017 r. 

Dz. Urz. z 2018 r. 

poz. 2627 

19. Plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi 
Radochów  

(zmiana dokonana 
uchwałą z dnia  

26 listopada 2020 r.) 
 

Nr LI/325/2017  

z dnia 28 grudnia 

2017 r. 

Dz. Urz. z 2018 r. 

poz. 2624 

20. Zmiana planu 
zagospodarowania 
przestrzennego z 2012 

r. Lądka-Zdroju obręb 
Zatorze 

Nr LIII/341/2018  

z dnia 31 stycznia 

2018 r. 

Dz. Urz. z 2018 r. 

poz. 2989 

21. Zmiana planu 
zagospodarowania 
przestrzennego z 2004 

r. Lądka-Zdroju obręb 
Stare Miasto 

Nr LVIII/386/2018 

z dnia 28 czerwca 

2018 r. 

Dz. Urz. z 2018 r. 

poz. 4692 

22. Zmiana planu 
zagospodarowania 

przestrzennego z 2014 
r. wsi Lutynia 

Nr LVIII/387/2018 

z dnia 28 czerwca 

2018 r. 

Dz. Urz. z 2018 r. 

poz. 4693 
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23. Zmiana planu 
zagospodarowania 

przestrzennego z 2003 
r. wsi Wojtówka 

Nr 

LXIII/419/2018 z 

dnia 18 

października 2018 

r. 

Dz. Urz. z 2019 r. 

poz. 270 

24. Zmiana planu 

zagospodarowania 
przestrzennego z 2013 
r. Lądka-Zdroju „Nowy 

Zdrój obszar A-Stare 
Miasto” 

Nr III/18/2018 z 

dnia  

27 grudnia 2018 r. 

Dz. Urz. z 2019 r. 

poz. 1890 

25. Zmiana planu 
zagospodarowania 
przestrzennego z 2004 i 

2013 r. Lądka-Zdroju  

Nr 

XXIII/182/2020 z 

dnia  

29 października 

2020 r. 

Dz. Urz. z 2020 r. 

poz. 6348 

26. Zmiana miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 
miejscowości Radochów 

Nr XXV/180/2020 

z dnia 26 listopada 

2020 r. 

Dz. Urz. Z 2020 r. 

poz. 6601 

 Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
miejscowości Wojtówka 
część nr 1 

Nr XXX/225/2021 

z dnia 25 marca 

2021 r. 

Dz. Urz. z 2021 

poz. 2043 
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19. Uzdrowisko 

 

19.1. Podstawy prawne funkcjonowania Uzdrowiska 
 

 

W Gminie Lądek-Zdrój funkcjonuje Uzdrowisko Lądek-Długopole na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 130 ze zmianami). 

Gmina realizuje zadania własne związane z zachowaniem funkcji 

leczniczych uzdrowiska, w szczególności w zakresie: 

• Ochrony warunków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony 

uzdrowiskowej oraz  

spełniania wymagań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń 

powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

gospodarki odpadami, emisji pól elektromagnetycznych, o których mowa w 

odrębnych przepisach, 

• tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej 

przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej, związanej 

ze spełnieniem warunków określonych ustawą. 

• tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania 

potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego, 

• gospodarki terenami, uwzględniając potrzeby lecznictwa 

uzdrowiskowego, 

ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych oraz budowy lub innych 

czynności zabronionych w poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej 

 

19.2. Operat uzdrowiskowy i Statut Uzdrowiska 
 

Operat uzdrowiskowy oraz Statut gmina zgodnie z przepisami ma 

obowiązek przygotować oraz przedstawić nie rzadziej niż raz na 10 lat 

Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego celem 

potwierdzenia, że spełniania przez jej obszar lub jego część wymagań 

określonych w ustawie. 

Operat gmina ma obowiązek wykonać aby utrzymać statut uzdrowiska. 

W 2019 roku upływał termin ważności operatu uzdrowiskowego dlatego w 

2018 roku rozpoczęto prace nad nowym operatem. Aktualizację operatu 

uzdrowiskowego na zlecenie Gminy Lądek - Zdrój wykonała Fundacja 

‘’UZDROWISKA’’, z siedzibą w Warszawie celem przedłożenia oraz uzyskania 
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decyzji Ministra Zdrowia, potwierdzająca możliwość prowadzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego na terenie uzdrowiska Lądek-Zdrój ustalające kierunki 

lecznicze dla uzdrowiska. 

Operat został przesłany Ministrowi Zdrowia w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków koniecznych do utrzymania statutu uzdrowiska przez 

obszar, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy. Na podstawie pisma od 

Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. sygnatura 

akt OZU.533.8.2019.SR potwierdzono spełnianie przez obszar uzdrowiska 

Lądek – Zdrój wymagań określonych w ustawie. 

 

19.3. Komisja Uzdrowiskowa 

 
Rada Miejska Lądka-Zdroju zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 lipca 2005 

r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 156 ze 
zmianami) w gminie uzdrowiskowej obligatoryjnie powołała komisję 

uzdrowiskową. 
W dniu 27 października 2005 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę 
Rady Miejskiej Lądka – Zdroju Nr XLII/440/05 w sprawie powołania stałej 

Komisji Uzdrowiskowej.  

 

   

Komisja Uzdrowiskowa (skład osobowy na koniec 2021 r.) 

L.p. Imię Nazwisko Funkcja 

1. Tomasz Stuła Przewodniczący 

2. Artur Dobrzyński Wiceprzewodniczący 

3. Edyta Kolendo Członkowie 

4. Mariola Kozińska 

5. Leszek Pazdyk 

6. Magdalena Podyma 

 
 

 

 

 


