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Wprowadzenie

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Lądek-Zdrój!
Zgodnie z art. 28 aa ustawy
o
samorządzie
gminnym
Raport
o stanie gminy przygotowuje organ
wykonawczy – Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk – do 31 maja br. za
rok poprzedni. W tym roku ze względu na
pandemię, okres ten został przedłużony o
60 dni.
Raport obejmuje podsumowanie
działalności burmistrza, a w szczególności
realizację
polityk,
programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego.
Informacje zawarte w przygotowanym materiale pochodzą od
pracowników merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, jednostek
organizacyjnych oraz instytucji podległych – są rzetelnym i wiarygodnym
źródłem informacji o obecnym stanie naszej gminy i miasta. Raport opisuje
sytuację jednostki samorządowej przede wszystkim pod względem
ekonomicznym, społecznym, kulturalnym, środowiskowym i przestrzennym.
Zgodnie z wymogami w/w ustawy, w każdym roku mieszkańcom naszej
gminy przedstawiane są szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych
działań oraz funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju.
Przemiany jakie corocznie obserwujemy są efektem wytężonej
i wielokierunkowej pracy zespołu osób. Mam nadzieję, że są one widoczny
i doceniane przez naszych mieszkańców. Niezwykle istotną rolę pełnią tu również
pozyskane przez nas środki zewnętrzne. Za sprawą tych właśnie funduszy udało
nam się zrealizować kilka kluczowych dla rozwoju gminy inwestycji. Pomimo wielu
obciążeń finansowych sytuacja gminy jest dobra, a co najważniejsze stabilna.
Stopniowo spłacane są wcześniej zaciągnięte kredyt i pożyczki, stać gminę na
kolejne inwestycje. Zawsze stawiamy przed sobą realne cele, tak aby wszystkie
zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne i oświatowe były realizowane
w pełnym zakresie. Zapewniam, że rozwój naszej gminy, a zwłaszcza dobro jej
mieszkańców są priorytetem wszelkich naszych starań. Zachęcam Państwa do
zapoznania się z raportem.
Z poważaniem
Roman Kaczmarczyk
Burmistrz Lądka-Zdroju
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1.

Zarządzanie Gminą Lądek-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 i Wójtówka.

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 w rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym,
wykonywanie budżetu. Funkcję Burmistrza 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 Drangowska.

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.
RADA MIEJSKA
W
roku
2019
Rada
w następującym składzie:

Miejska

Lądka-Zdroju

funkcjonowała

L.p.

Imię i nazwisko
radnego

Granice okręgu wyborczego

Funkcja

1

2

3

4

ul. Brzozowa, M. Buczka, Cicha,
Lipowa, M. Konopnickiej, Nadbrzeżna, T.
Kościuszki 1-5,
12a-28a parzyste, Wolności,
Zwycięstwa.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
LądkaZdroju

1.

2.

3.

Małgorzata
Bednarek

Beata
Dańkowska - Szczygieł

Artur Mieczysław
Dobrzyński

ul. Fiołkowa, Gerberów, Graniczna,
Parkowa, Klonowa, Krokusów, L.
Zamenhofa, Łąkowa, Makowa,
Niezapominajek, Stokrotek, Storczyków,
Trzech Wieszczy, Widok, Wiosenna,
Wrzosowa.
pl. Partyzantów, I. Paderewskiego, J.
Bema, Miła, Spacerowa,
T. Kościuszki 9-29 nieparzyste, od 30 do
końca.

Raport o stanie gminy Lądek-Zdrój za 2019r. | Zarządzanie Gminą Lądek-Zdrój

7

L.p.

Imię i nazwisko
radnego

Granice okręgu wyborczego

Funkcja

1

2

3

4

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

8

Edyta
Kolendo

Mariola
Kozińska

Dorota
Łakucewicz

Klaudia
Mika

Łukasz Paweł
Mróz

Agata
Opiła
Leszek Zygmunt
Pazdyk
Magdalena
Podyma
Ewelina Anna
Rycaj

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
Plac Jagielloński,
ul. Gwieździsta, Kościelna,
M. Langiewicza, Wiejska.
ul. Kłodzka 1-3, 5-5a nieparzyste, Rynek,
Strażacka, Węglowa, Słodowa 1-3,
Zdrojowa 1-6,
8-10 parzyste.
Plac Staromłyński,
ul. Macieja Rataja 1b- 1h, 4, Polna,
Powstańców Wielkopolskich,
T. Kościuszki 8-10 parzyste.

wieś Skrzynka

Wiceprzewodniczący
Rady
Miejskiej
LądkaZdroju

Wsie: Kąty Bystrzyckie, Konradów, Lutynia,
Orłowiec, Wojtówka, Wrzosówka
ul. Krótka, Słodowa 4 do końca, Zdrojowa
7-11 nieparzyste, od 14 do końca
wieś Trzebieszowice nr 10 PGR, 28-80
parzyste,
81-140a, 142-152 parzyste.
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.
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L.p.

Imię i nazwisko
radnego

Granice okręgu wyborczego

Funkcja

1

2

3

4

13.

14.

15.

1.3.

Tomasz Bronisław

wsie: Radochów, Stójków.

Stuła

Dorota Barbara

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej
LądkaZdroju

ul. M. Rataja 1 od 3 do końca
nieparzyste, Ogrodowa, Śnieżna.

Urbańczyk

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

Sławomir
Walentynowicz

Sprawozdanie z realizacji uchwał
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2019r.

L.p.

Data podjęcia
uchwały

Numer
uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

z dnia 31
stycznia 2019
r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr IV/24/2019

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na 2019
rok.

uchwała
zrealizowana

2.

z dnia 31
stycznia 2019
r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr IV/25/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Lądek-Zdrój na lata 2019-2030.

uchwała
zrealizowana

3.

z dnia
31 stycznia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr IV/26/2019

4.

z dnia
31 stycznia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr IV/27/2019

w sprawie regulaminu
dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Lądek-Zdrój.
w sprawie upoważnienia
Burmistrza do złożenia wniosku
do NFOŚiGW
w ramach konkursu
ogłoszonego
w ramach programu
priorytetowego GEPARD II
transport niskoemisyjny.

uchwała
stosowana

uchwała
zrealizowana
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L.p.

Data podjęcia
uchwały

Numer
uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

1

2

3

4

5

5.

z dnia
31 stycznia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr IV/28/2019

6.

z dnia
31 stycznia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr IV/29/2019

7.

z dnia
31 stycznia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr IV/30/2019

8.

z dnia
31 stycznia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr IV/31/2019

9.

z dnia
28 lutego
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr V/32/2019

10.

z dnia
28 lutego
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr V/33/2019

11.

z dnia
28 lutego
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr V/34/2019

z dnia
28 lutego
2019 r.
z dnia
28 lutego
2019 r.
z dnia
28 marca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr V/35/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr V/36/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr VI/37/2019

12.

13.

14.

10

w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego
w celu udzielenia wsparcia
w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu”
na lata 2019-2023.
w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu
osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania dla osób objętych
wieloletnim rządowym
programem Posiłek
w szkole i w domu”
na lata 2019-2023.
w sprawie określenia
Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na 2019
rok.
w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu
osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami
bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Lądek-Zdrój
w 2019 r.
w sprawie udostępnienia
odwiertu.
w sprawie przyznania
stypendiów Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju dla uczniów.
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na 2019
rok.

uchwała
zrealizowana

w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

uchwała
zrealizowana

uchwała
zrealizowana

w trakcie
realizacji

uchwała
zrealizowana

uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
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L.p.

Data podjęcia
uchwały

Numer
uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

1

2

3

4

5

15.

z dnia
28 marca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr VI/38/2019

w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Lądek-Zdrój
na lata 2019-2030.

uchwała
zrealizowana

16.

z dnia
28 marca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr VI/39/2019

w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości we wsi
Wrzosówka.

uchwała
zrealizowana

17.

z dnia
28 marca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr VI/40/2019

18.

z dnia
28 marca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr VI/41/2019

19.

z dnia
28 marca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr VI/42/2019

z dnia
28 marca
2019 r.
z dnia
28 marca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr VI/43/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr VI/44/2019

z dnia
28 marca

Uchwała
Rady Miejskiej

2019 r.

nr VI/45/2019

z dnia
28 marca

Uchwała
Rady Miejskiej

2019 r.

nr VI/46/2019

z dnia
28 marca

Uchwała
Rady Miejskiej

2019 r.

nr VI/47/2019

20.

21.

22.

23.

24.

w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie udziałów
w nieruchomościach
lokalowych przez Gminę
Lądek-Zdrój.
zmieniająca uchwałę
w sprawie likwidacji
samorządowego zakładu
budżetowego w celu
zawiązania spółki
z ograniczoną
odpowiedzialnością.
w sprawie zmiany uchwały
XIV/83/11 Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
w sprawie gospodarowania
nieruchomościami.
w sprawie przyznania Medalu
Honorowego św. Jerzego
Pani C. Schabowicz.
w sprawie przyznania Medalu
Honorowego św. Jerzego
Pani K. Sierakowskiej.

uchwała
zrealizowana

uchwała
zrealizowana

uchwała
stosowana

uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana

w sprawie przyznania Medalu
Honorowego św. Jerzego
Panu B. Paszkiewiczowi.

uchwała
zrealizowana

w sprawie przyznania Medalu
Honorowego św. Jerzego
Panu A. Żymełka.

uchwała
zrealizowana

w sprawie przyznania Medalu
Honorowego św. Jerzego
Panu Z. Kresowatemu.

uchwała
zrealizowana
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L.p.

Data podjęcia
uchwały

Numer
uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

1

2

3

4

5

z dnia
28 marca

Uchwała
Rady Miejskiej

2019 r.

nr VI/48/2019

w sprawie przyznania Medalu
Honorowego św. Jerzego
Panu O. Vasiouta.

uchwała
zrealizowana

z dnia
25 kwietnia

Uchwała
Rady Miejskiej

2019 r.

nr VII/49/2019

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na 2019
rok.

uchwała
zrealizowana

z dnia
25 kwietnia

Uchwała
Rady Miejskiej

2019 r.

nr VII/50/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Lądek-Zdrój na lata 2019-2030.

uchwała
zrealizowana

28.

z dnia
25 kwietnia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr VII/51/2019

29.

z dnia
25 kwietnia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr VII/52/2019

30.

z dnia
25 kwietnia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr VII/53/2019

31.

z dnia
25 kwietnia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr VII/54/2019

z dnia
30 maja 2019
r.
z dnia
30 maja 2019
r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr VIII/55/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr VIII/56/2019

34.

z dnia
30 maja 2019
r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr VIII/57/2019

35.

z dnia
30 maja 2019
r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr VIII/58/2019

w sprawie obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej.

uchwała
zrealizowana

Uchwała
Rady Miejskiej
nr IX/59/2019

w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gosp.
odpadami komunalnymi oraz
stawki tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik

uchwała
stosowana

25.

26.

27.

32.

33.

36.

12

z dnia
4 czerwca
2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu - Przebudowa
chodnika w ciągu drogi
powiatowej ul. Kłodzka.
w sprawie zmiany uchwały
XXXII26609 Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju z dnia 29 maja
2009 r.
w sprawie poboru podatku.
w sprawie wyrażenia zgody na
rozwiązanie stosunku pracy
z radnym.
w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
w sprawie wyznaczenia
lokalizacji punktów
handlowych w strefie A.
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na 2019
rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Lądek-Zdrój na lata 2019-2030.
w sprawie ustalenia opłaty za
świadczenia udzielane przez
Żłobek Gminny w LądkuZdroju.

uchwała
zrealizowana

uchwała
stosowana

uchwała
zrealizowana

uchwała
zrealizowana

uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana
uchwała
stosowana
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Data podjęcia
uchwały

Numer
uchwały

2
z dnia
4 czerwca
2019 r.

3
Uchwała
Rady Miejskiej
nr IX/60/2019

38.

z dnia
27 czerwca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr X/61/2019

39.

z dnia
27 czerwca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr X/62/2019

40.

z dnia
27 czerwca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr X/63/2019

41.

z dnia
27 czerwca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr X/64/2019

42.

z dnia
27 czerwca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr X/65/2019

43.

z dnia
27 czerwca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr X/66/2019

44.

z dnia
27 czerwca
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr X/67/2019

z dnia
29 sierpnia
2019 r.
z dnia
29 sierpnia
2019 r.
z dnia
29 sierpnia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XI/68/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr XI/69/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr XI/70/2019

L.p.
1
37.

45.

46.

47.

Tytuł uchwały

Uwagi

4

5

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na 2019 r.

uchwała
zrealizowana

w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Lądka-Zdroju
wotum zaufania po
rozpatrzeniu raportu o stanie
gminy.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy
Lądek-Zdrój
za 2018 rok.
w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Lądka-Zdroju
absolutorium
z wykonania budżetu za 2018
rok.
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na 2019
rok.
w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół
podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Lądek-Zdrój oraz określenia
granic obwodów publicznych
szkół podstawowych.
w sprawie wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych
Lądeckich Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Lądku – Zdroju.
w sprawie przyjęcia Programu
Ochrony Środowiska dla
Gminy Lądek-Zdrój na lata
2018-2020.
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na 2019
rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
na lata 2019-2030.

uchwała
zrealizowana

uchwała
zrealizowana

uchwała
zrealizowana

uchwała
zrealizowana

uchwała
zrealizowana

w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana

w sprawie opłaty targowej.
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L.p.

Data podjęcia
uchwały

Numer
uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

1

2

3

4

5

48.

z dnia
29 sierpnia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XI/71/2019

49.

z dnia
29 sierpnia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XI/72/2019

50.

z dnia
29 sierpnia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XI/73/2019

51.

z dnia
26 września
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XII/74/2019

52.

z dnia
26 września
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XII/75/2019

53.

z dnia
26 września
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XII/76/2019

z dnia
26 września
2019 r.
z dnia
26 września
2019 r.
z dnia
29
października
2019 r.
z dnia
29
października
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XII/77/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr XII/78/2019

uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana

uchwała
zrealizowana

uchwała
zrealizowana

uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana

w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli.

uchwała
stosowana

w sprawie przystąpienia do
Związku Miast Polskich.

uchwała
zrealizowana

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XIII/79/2019

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na 2019
rok.

uchwała
zrealizowana

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XIII/80/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Lądek-Zdrój na lata 2019-2030.

uchwała
zrealizowana

58.

z dnia
29
października
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XIII/81/2019

w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od
nieruchomości na terenie
Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój.

uchwała
stosowana

59.

z dnia
29
października
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XIII/82/2019

w sprawie opłaty
uzdrowiskowej.

uchwała
zrealizowana

54.

55.

56.

57.

14

w sprawie uchylenia uchwały
nr VII/54/2019 Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju z dnia 25
kwietnia 2019 r.
w sprawie przyznania
stypendiów Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju dla uczniów.
w sprawie przeprowadzenia
na terenie Gminy Lądek-Zdrój
konsultacji społecznych
w sprawie Budżetu
Obywatelskiego.
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu
w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na remont
drogi powiatowej nr 3249D
przez wieś Orłowiec.
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na 2019
rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Lądek-Zdrój na lata 2019 –
2030.
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L.p.

Data podjęcia
uchwały

Numer
uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

1

2

3

4

5

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XIII/83/2019

w sprawie opłaty miejscowej.

uchwała
zrealizowana

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XIII/84/2019

w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków
transportowych.

uchwała
stosowana

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XIII/85/2019

w sprawie rozpatrzenia skargi.

uchwała
zrealizowana

Uchwała
Rady Miejskiej
nr XIII/86/2019

w sprawie zmiany składu
komisji rewizyjnej.

uchwała
zrealizowana

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na 2019 rok

uchwała
zrealizowana

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
na lata 2019-2030.

uchwała
zrealizowana

w sprawie polityki podatkowej.

uchwała
stosowana

w sprawie opłaty
od posiadania psów.

uchwała
stosowana

w sprawie opłaty
uzdrowiskowej.

uchwała
stosowana

w sprawie opłaty miejscowej.

uchwała
stosowana

w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku
letniskowego.

uchwała
stosowana

60.

61.

62.

63.

z dnia
29
października
2019 r.
z dnia
29
października
2019 r.
z dnia
29
października
2019 r.
z dnia
29
października
2019 r.

64.

z dnia
28 listopada
2019 r.

65.

z dnia
28 listopada
2019 r.

66.

z dnia
28 listopada
2019 r.

67.

z dnia
28 listopada
2019 r.

68.

z dnia
28 listopada
2019 r.

69.

z dnia
28 listopada
2019 r.

70.

z dnia 28
listopada 2019
r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XIV/87/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XIV/88/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XIV/89/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XIV/90/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XIV/91/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XIV/92/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XIV/93/2019
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L.p.

Data
podjęcia
uchwały

Numer
uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

71.

z dnia
28 listopada
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XIV/94/2019

w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności
Gimnazjum.

uchwała
zrealizowana

72.

z dnia
28 listopada
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XIV/95/2019

73.

z dnia
28 listopada
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XIV/96/2019

74.

z dnia
28 listopada
2019 r.

75.

76.

77.

78.

z dnia
30 grudnia
2019 r.
z dnia
30 grudnia
2019 r.
z dnia
30 grudnia
2019 r.

Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XV/100/2019

z dnia

Uchwała
Rady Miejskiej

30 grudnia
2019 r.
z dnia

79.

30 grudnia
2019 r.
z dnia

80.

16

Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XIV/97/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr XV/98/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr XV/99/2019

30 grudnia
2019 r.

nr
XV/101/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XV/102/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XV/103/2019

w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego
w Lądku-Zdroju w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące
w Lądku-Zdroju.
w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy
Lądek-Zdrój
z organizacjami
pozarządowymi
w 2020 r.
w sprawie ustanowienia roku
2020 rokiem obchodów
75-lecia polskości Gminy
Lądek-Zdrój.
w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Lądek-Zdrój na lata 2019-2030.
w sprawie wydatków
niewygasających z końcem
roku budżetowego 2019 oraz
określenia ostatecznego
terminu dokonania tych
wydatków.

uchwała
zrealizowana

w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji
uchwała
zrealizowana
uchwała
zrealizowana

w trakcie
realizacji

w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

uchwała
zrealizowana

w sprawie budżetu Gminy
Lądek-Zdrój na 2020 rok.

uchwała
zrealizowana

w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lądek-Zdrój
na lata 2020-2030.

uchwała
zrealizowana

Raport o stanie gminy Lądek-Zdrój za 2019r. | Zarządzanie Gminą Lądek-Zdrój

L.p.

Data
podjęcia
uchwały

Numer
uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

1

2

3

4

5

z dnia

Uchwała
Rady Miejskiej

w sprawie ustalenia
ramowego planu pracy Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju na rok
2020.

w trakcie
realizacji

81.

30 grudnia
2019 r.
z dnia

82.

30 grudnia
2019 r.
z dnia

83.

30 grudnia
2019 r.
z dnia

84.

30 grudnia
2019 r.

nr
XV/104/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XV/105/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XV/106/2019
Uchwała
Rady Miejskiej
nr
XV/107/2019

w sprawie zatwierdzenia planu
pracy i kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2020 r.

w trakcie
realizacji

w sprawie średniej ceny
paliwa
w Gminie Lądek-Zdrój.

uchwała
stosowana

w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój
i Gminą Złoty Stok.

uchwała
zrealizowana

Objaśnienia:
-

-

„uchwała zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane;
„uchwała w trakcie realizacji” – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji
i zostaną zrealizowane w określonym czasie;
„uchwała stosowana” – uchwała, której postanowienia są stosowane podczas realizacji
zadań Gminy (np. pobór opłat, zmiany statutu, regulaminy, programy, rozliczanie dotacji,
itp.).

Raport o stanie gminy Lądek-Zdrój za 2019r. | Zarządzanie Gminą Lądek-Zdrój

17

1.4.

Zestawienie dokumentów programowych Gminy Lądek-Zdrój

L.p.

Data
podjęcia
uchwały

Numer
uchwały

Pełny tytuł Uchwały (nazwa strategii, programu,
planu)

1

2

3

4

1.

z dnia 31
stycznia
2019 r.

Uchwała Rady
Miejskiej
nr IV/28/2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
w celu udzielenia wsparcia w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2.

z dnia 31
stycznia
2019 r.

Uchwała Rady
Miejskiej
nr IV/29/2019

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

3.

z dnia 31
stycznia
2019 r.

Uchwała Rady
Miejskiej
nr IV/30/2019

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

4.

z dnia 31
stycznia
2019 r.

Uchwała Rady
Miejskiej
nr IV/31/2019

w sprawie określenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii 2019 r.

z dnia 28
lutego

Uchwała Rady
Miejskiej
nr V/33/2019

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2019 r.

Uchwała Rady
Miejskiej
nr V/34/2019

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lądek-Zdrój w 2019 r.

7.

z dnia 27
czerwca
2019 r.

Uchwała Rady
Miejskiej
nr X/66/2019

w sprawie wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Lądeckich Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Lądku – Zdroju.

8.

z dnia 27
czerwca
2019 r.

Uchwała Rady
Miejskiej
nr X/67/2019

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Lądek-Zdrój
na lata 2018-2020.

9.

z dnia 28
listopada
2019 r.

Uchwała Rady
Miejskiej
nr XIV/96/2019

w sprawie uchwalenia programu współpracy
Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami
pozarządowymi w 2020 r.

5.

2019 r.

6.

18

z dnia 28
lutego
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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 20162020
http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=13452
4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020
http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=11842
5. 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
6. Strategia Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2014-2020
http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=8871
7. Gminny program profilaktyczno-zdrowotny dotyczący zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowany w Gminie LądekZdrój w latach 2012-2021
http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=5408

1.5.

Informacja o stypendiach Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała nr XXXI/217/13 Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad
udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów. Stypendia Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju przyznawane są uczniom szkół podstawowych i szkół średnich
zamieszkałym na stałe na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Zgodnie
z regulaminem udzielania stypendiów Rady Miejskiej są one przyznawane
na 5 miesięcy, w kwocie maksymalnie do 250,00 zł miesięcznie (w zależności
od ilości wniosków). Można uzyskać je za wybitne osiągnięcia naukowe,
artystyczne i sportowe. Warunkiem jest zdobycie wyróżnień i nagród
w konkursach o zasięgu ponadgminnym w ostatnim semestrze nauki oraz
otrzymanie oceny z zachowania co najmniej dobrej.
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Do wniosku należy dołączyć:
• opinię dyrektora szkoły, wraz z oświadczeniem o otrzymanej ocenie
z zachowania;
• opis osiągnięć z ostatniego semestru nauki. Opis powinien być
poświadczony
przez
dyrektora
szkoły,
opiekuna
naukowego/artystycznego lub trenera sportowego;
• kserokopie dokumentów poświadczających zdobyte nagrody
i wyróżnienia o charakterze ponadgminnym z ostatniego semestru.
W roku 2019, po analizie aplikacji złożonych w określonych terminach
(do 31 stycznia oraz do 30 czerwca) przeprowadzonej przez Komisję
ds. Społecznych i jej rekomendacji przedłożonej Radzie Miejskiej, przyznano
łącznie 19 stypendiów, w tym 14 uczniów otrzymało stypendia sportowe,
5 – stypendia naukowe.

1.6.

20

Jednostki pomocnicze Gminy Lądek-Zdrój

L.P.

SOŁECTWO

SOŁTYS

1.

Trzebieszowice

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

Magdalena Podyma
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1.7.

Rozwój zasobów ludzkich w Urzędzie Miasta i Gminy LądekZdrój

W 2019 roku pracownicy UMIG skorzystali z następujących szkoleń:
Nazwa wydziału UMIG

Liczba szkoleń
w roku 2019

Koszt szkoleń

Studia
wyższe/podyplomowe

Wydział Podatków
i Opłat Lokalnych

10

5 960,00 zł

0

Wydział Organizacyjny

8

3 687,00 zł

0

Wydział FinansowoBudżetowy

10

3 671,00 zł

2 osoby (środki
własne)

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

4

1 597,00 zł

1 osoba (środki
własne)

Wydział Mienia
i Ochrony Środowiska

10

8 261,50 zł

0

Wydział Gospodarki
Leśnej

0

0

0

Wydział Promocji, Sportu,
Turystyki i Uzdrowiska

3

898,00 zł

0

SUMA

45

24 074,50 zł

3

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.
Szkolenia pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój są
prowadzone w dwóch formach:
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• wewnętrzne;
• zewnętrzne szkoleniowe.

prowadzone

przez

wyspecjalizowane

firmy

W 2019 roku pracownicy UMIG skorzystali z 45 szkoleń zewnętrznych,
średnio przypadło jedno szkolenie na każdego pracownika w UMiG LądekZdrój. Dwóch pracowników podjęło studia wyższe, 1 osoba studia
podyplomowe (ze środków własnych).
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

45

Sprawy remontów bieżących

76

Sprawy przyznania lokali
komunalnych

89

Sprawy przyznania pomocy
społecznej

52

Sprawy gospodarki przestrzennej

15

Sprawy skarg

22
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1.9.

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego

Sporządzone akty urodzenia (transkrypcje aktów
zagranicznych)

21

Sporządzone akty małżeństwa, w tym:

47

- konkordatowe

19

- cywilne

19

- transkrypcje zagranicznych aktów małżeństwa

9

Sporządzone akty zgonu, w tym:

43

- na terenie Gminy Lądek-Zdrój

41

- transkrypcje zagranicznych aktów zgonu

2

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami
za długoletnie pozycie małżeńskie

3

Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa, w tym

38

- ślub cywilny

19

- ślub konkordatowy

19

Wydane odpisy aktów stanu cywilnego

948

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 (w tym m.in.
zebrania wiejskie, spotkania okolicznościowe);
• konsultacje społeczne;
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•
•
•

•
•

•

spotkania przedstawicieli Gminy z przedstawicielami władz
samorządowych i państwowych;
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:
1) 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;
2) 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;
3) Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej funkcjonuje pod
adresem www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl.
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W roku 2019 do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 59 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.
Realizując obowiązki informacyjne Gmina wydaje bezpłatny informator
„Debaty Lądeckie” pod redakcją Moniki Słoneckiej i Tomasza Pawlęgi, ISSN
1641-425X, w nakładzie 1000 egz. Jest to bezpłatne czasopismo
samorządowe. W roku 2019 ukazało się 12 numerów „Debat Lądeckich”.

1.11. Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju
w 2019 roku.
Lp.
1.
2.

3.
4.

Oznaczenie organu kontroli
Komendant Powiatowy PSP
w Kłodzku
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Geologii
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kłodzku

5.

Najwyższa Izba Kontroli
oddział we Wrocławiu

6.

Wojewoda Dolnośląski

7.

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Data
podjęcia
kontroli

Zakres przedmiotowy
przeprowadzonej kontroli
Kontrola przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych
Przestrzeganie i stosowanie przepisów
PGiG w zakresie realizacji Projektu
robót dla otworu LZT-1 w Lądku-Zdroju
Realizacja umowy nr
220/2017/WNOZ/FG-HG-DGID
Ocena stanu sanitarnego Parku
Zdrojowego
Informatyzacja procesu zamówień
publicznych
P/19/003
Kontrola realizacji ustalonych zadań
i uprawnień oraz prowadzenia
wymaganych przepisami prawa
ewidencji przez Straż Miejska w
Lądku-Zdroju
Kontrola rzeczowo-finansowa
realizacji projektu nr RPDS.07.01.01-020034/16

05.03.2019 r.
05.03.2019 r.
23.04.2019 r.
- 26.04.2019 r.
24.06.2019 r.
18.07.2019 r.

13.11.2019 r.
- 14.11.2019 r.

09.12.2019 r.
- 10.12.2019 r.
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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 31.12.2019r.
Miasto

5408

Wieś

2713

Razem

8121

Stan ludności na 31.12.2018r.
Miasto

5516

Wieś

2712

Razem

8228

Pozostałe dane statystyczne w zakresie ewidencji ludności za rok 2019
kształtują się następująco:

26

•

urodzenia - 52 - w tym:
o dziewczynki - 27;
o chłopcy - 25;

•

zgony - 98 - w tym:
o kobiety – 44;
o mężczyźni – 54.
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Według stanu na dzień 31.12.2019r. liczba ludności w poszczególnych
miejscowościach położonych na terenie gminy Lądek-Zdrój przedstawiała
się następująco:
L.p.

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA MIESZKAŃCÓW

1

LUTYNIA

43

2

ORŁOWIEC

71

3

RADOCHÓW

570

4

SKRZYNKA

358

5

STÓJKÓW

219

6

TRZEBIESZOWICE

7

WÓJTÓWKA

8

WRZOSÓWKA

9

KĄTY BYSTRZYCKIE

10

KONRADÓW

288

11

LĄDEK-ZDRÓJ

5408

3.
3.1.

1040
55
2
66

Budżet Gminy Lądek-Zdrój
Wykonanie dochodów i wydatków budżetu za 2019r.

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.
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Wykonanie dochodów i wydatków budżetu za 2019 r.

59 727 470,86
58 655 945,00

60 000 000,00

24 218 746,00
24 246 504,36

50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
dochody ogółem

dochody
majątkowe

wydatki ogółem

wydatki
majątkowe

Dochody budżetowe za 2019 rok zrealizowane zostały w wysokości
59 727 470,86 zł, co stanowi 98,9 % planu a wydatki budżetu w wysokości
58 655 945,00 zł, co stanowi 95,2% planu.
Dochody własne wykonano w kwocie 21 377 475,57 zł co stanowi 35,8%
dochodów ogółem, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano
w wysokości 24 246 504,36 zł tj. 41,3% wydatków ogółem. W kategorii
dochodów własnych w zakresie wykonania znaczącą pozycję w budżecie
zajmuje podatek od nieruchomości stanowiący około 20,9% oraz podatek
dochodowy od osób fizycznych 25,3%.
W ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała środki z budżetu
UE w kwocie 2 018 327,90 zł. Wynik budżetu jest uwarunkowany poziomem
wykonania dochodów budżetowych w stosunku do wykonania wydatków
budżetowych, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 1 071 525,86 zł, przy
planowanym deficycie budżetu w kwocie 1 223 878,00 zł.
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Wykonanie dochodów i wydatków według stanu na dzień
31.12.2019 r.
Wyszczególnienie

Planowane

Wykonane

Dochody ogółem
w tym:

60 419 491,49
w tym:

59 727 470,86
w tym:

%
wykonania
98,9
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;

35 693 948,49
21 286 086,35
8 107 705,00
4 516 000,00
5 459 398,00
5 355 398,00
8 066 919,00
31 066 486,14

35 508 724,86
21 377 475,57
8 105 655,40
4 463 605,01
5 500 764,08
5 405 991,00
8 066 919,00
30 283 076,29

99,5
100,4
100,0
98,8
100,8
100,9
100,0
97,5

24 725 543,00
4 613 586,00
1 654 605,00
20 111 957,00
7 082 731,00

24 218 746,00
4 692 572,12
1 675 581,89
19 526 173,88
4 269 149,44

98,0
101,1
101,2
66,4
60,3

21 377 475,57-

35,8

58 655 945,00
34 409 440,64
24 246 504,36

95,2
96,2
93,6

24 246 504,36

41,3

1 071 525,86

X

- dochody majątkowe, w tym:
- dochody własne, z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku
- dotacje i środki majątkowe, z tego:
- dotacje ze środków UE
Udział dochodów własnych w
dochodach
ogółem
Wydatki budżetowe
w tym: - wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Udział wydatków majątkowych w
wydatkach ogółem
NADWYŻKA/DEFICYT (dochodywydatki)

61 643 369,49
35 750 315,00
25 893 054,49

-1 223 878,00

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 31.12.2019 r.

Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r.

Stan zadłużenia
na
31.12.2019 r.
505 260,00

Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r.

251 600,00

BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r.

369 760,00

BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r.

4 300 000,00

BGK Warszawa 0/Wrocław (KREDYT) 2019-2030

9 760 000,00

BGK Warszawa 0/Wrocław (KREDYT) 2020-2030

3 000 000,00

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/

RAZEM

18 186 620,00

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 16,4%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska
37,4% oraz pomoc społeczna i rodzina 18,2%.
W kategorii wydatków majątkowych mieszczą się wszelkie wydatki
dotyczące zakupu środków trwałych, poprawy infrastruktury drogowej,
obiektów komunalnych, czyli działaniom dzięki którym możliwy jest postęp
społeczno-gospodarczy gminy. Obejmują m.in. wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne.

30
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Strukturę wydatków przedstawiono w formie graficznej i tabelarycznej.

Pomoc
społeczna
4,8%

Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska 37,4%

25000000

Działalność
usługowa; 2,5%

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
6,4%
Gospodarka
mieszkaniowa
3,9%

20000000
Rodzina 13,4%
15000000

10000000

Oświata i
wychowanie
16,4%

Administracja
publiczna
7,5%

Pozostałe
dzialy
7,7%

5000000

0

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 34 409 440,64 zł co stanowi 96,2%
wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie
24 246 504,36 zł co stanowi 93,7% realizacji planu wydatków majątkowych.
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Dział

Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2019 r.

010
020
400
600
630
700
710
750
751
752
754
757
758
801
851
852
853
854
855
900
921
926

Wyszczególnienie

Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz
i wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
OGÓŁEM WYDATKI
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Plan
po zmianach
na 2019 r.

Wykonanie
na
31.12.2019 r.

%
wyk.

216 349,24
1 008 183,00

208 103,93
989 846,38

96,2
98,2

%
udziału
w
wydat.
ogółem
0,4
1,7

21 527,00

21 526,35

100

0

2 272 458,00
28 000,00
2 399 612,00
1 503 765,00
4 527 358,00

988 330,67
27 491,50
2 281 519,64
1 485 384,86
4 426 882,00

43,5
98,2
95,1
98,8
97,8

1,7
0
3,9
2,5
7,5

81 098,00

78 283,49

96,5

0,2

650,00

600,00

92,3

0

896 113,00

848 827,06

94,7

1,5

518 000,00
41 975,00
10 203 703,90
256 000,00
2 934 177,35

510 184,80
0,00
9 620 459,76
238 582,27
2 802 121,36

98,5
0
94,3
93,2
95,5

0,9
0
16,4
0,4
4,8

32 000,00

32 000,00

100

0

81 098,00

61 533,00

75,9

0,1

8 002 085,00

7 843 859,80

98,0

13,4

22 379 543,00

21 963 224,97

98,1

37,4

3 742 124,00

3 732 163,26

99,7

6,4

497 550,00

495 019,90

99,5

0,8

61 643 369,49

58 655 945,00

95,2

100
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Wykonanie wydatków majątkowych, w tym finansowanych ze środków
europejskich na dzień 31.12.2019 r.
Lp.

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

1
1.

2
Budowa przepustu na drodze gminnej
nr 365 w Radochowie wraz z budową
odwodnienia drogi.
Dofinansowanie kosztów budowy studni
wierconych.
Przebudowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej ul. Kłodzka w Lądku-Zdroju.
Budowa parkingu dla samochodów
osobowych na działce 309/7 obręb Stare
Miasto.
Budowa strefy Park&Ride wraz z zakupem
3 pojazdów elektrycznych.
Modernizacja kładek dla pieszych nad rz.
Białą Lądecką w Lądku-Zdroju ul.
Langiewicza, ul. Widok oraz w
Trzebieszowicach i Radochowie oraz mostu
w ciągu drogi gminnej nr 119839D nad rz.
Białą Lądecką w Trzebieszowicach.
Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej
nr 234 w Skrzynce.
Przebudowa chodnika w Parku
Słowackiego oraz utwardzenie części
terenu dz. nr 287 obręb Stary Zdrój pod
zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń.
Przebudowa drogi gminnej nr 119833D
ul. Wolności w miejscowości Lądku-Zdroju.
Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej
w Lądku-Zdroju.
Przebudowa schodów terenowych oraz
utwardzenie terenu części gminnej działki
nr 263 w Skrzynce.
Utwardzenie części terenu dz.nr 227/50
obręb Stare Miasto Lądek-Zdrój.
Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce
Budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych oraz przebudowa
schodów zewnętrznych obok budynku przy
ul. Ogrodowa 9 w Lądku-Zdroju.
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę
wiejską w Radochowie.
Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2
położonego w Lądku-Zdroju przy
ul. Przechodniej 5a.

3

4

31 000,00

30 756,73

30 000,00

24 000,00

31 000,00

31 000,00

25 000,00

24 969,00

19 065,00

19 065,00

122 697,00

122 696,19

14 000,00

13 916,22

159 000,00

159 000,00

1 319 791,00

45 641,62

25 000,00

25 000,00

94 000,00

94 000,00

11 000,00

11 000,00

6 000,00

5 781,00

10 500,00

10 500,00

20 000,00

20 000,00

13 351,00

13 350,67

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
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w tym
z
budżetu
UE
5

33

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

1
17.

2
Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2
położonego w Lądku-Zdroju przy
ul. Rynek 2.
Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5
położonego w Lądku-Zdroju przy
ul. Zdrojowej 19.
Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6
położonego w Lądku-Zdroju przy
ul. Nadbrzeżnej 4.
Przebudowa budynku mieszkalnego
oraz komórek lokatorskich w celu
powiększenia powierzchni mieszkalnej
w Lądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43,
działka 288 i 287/AM-6/ obręb Stare
Miasto.
Przebudowa budynku przy ul.
Klonowej w celu utworzenia mieszkań
komunalnych.
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5
położonego w Lądku-Zdroju przy
ul. Lipowej 3.
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5
położonego w Lądku-Zdroju przy
ul. Słodowej 15.
Wymiana pokrycia dachowego na
budynku mieszkalnym (część
przybudówki) położonym
w Trzebieszowicach 48.
Wymiana pokrycia dachowego na
budynku mieszkalnym położonym
w Lądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a
i 2b.
Wymiana pokrycia dachowego na
budynku mieszkalnym położonym
w Lądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15.
Nabycie nieruchomości.
Przebudowa i częściowa zmiana
sposobu użytkowania budynku
dworca kolejowego w Lądku-Zdroju
w celu utworzenia centrum
przesiadkowego oraz inkubatora
Budowa szamba przy Szkole
Podstawowej w Trzebieszowicach.
Zakupy inwestycyjne UMiG.
Przebudowa pomieszczenia
strychowego remizy strażackiej na salę
narad oraz budowy schodów
zewnętrznych - obudowa i zadaszenie
klatki schodowej.

3

4

10 500,00

8 740,99

12 300,00

12 179,97

10 850,00

10 849,22

408 289,00

408 288,25

50 418,00

48 834,59

30 000,00

29 074,45

55 000,00

49 180,47

59 999,00

57 296,79

74 800,00

72 303,30

33 000,00

31 087,35

72 550,00

72 548,12

1 334 120,00

1 330 420,55

65 000,00

62 848,64

19 500,00

19 491,97

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.
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w tym z
budżetu UE
5

791 172,12

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

31. Remiza OSP Lądek-ZdrójModernizacja remizy etap końcowy.

40 000,00

39 957,54

32. Zakupy inwestycyjne OSP.

15 500,00

15 473,40

73 000,00

71 999,00

102 823,00

102 710,89

200 000,00

-

415 000,00

415 000,00

60 000,00

59 961,19

16 000,00

15 890,18

19 998,00

19 680,00

24 000,00

23 997,30

217 000,00

217 000,00

25 000,00

24 824,00

34 000,00

33 210,00

100 000,00

-

25 000,00

-

27 000,00

27 000,00

26 680,00

26 243,46

11 300,00

11 254,50

20 000,00

19 796,00

6 507,49

6 500,00

15 710 370,00

15 710 009,69

33. Zakup samochodu służbowego dla
Straży Miejskiej w Lądku-Zdroju.
34. Rozbudowa monitoringu miejskiego
w Lądku-Zdroju.
35. Adaptacja pomieszczeń na świetlicę
szkolną.
36. Przebudowa węzłów sanitarnych
w Szkole Podstawowej nr 1
- segment A.
37. Rekonstrukcja sali sportowej w Szkole
Podstawowej w Trzebieszowicach.
38. Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej w Trzebieszowicach.
39. BO- "EkoStacja" (budowa wiaty
drewnianej, w której zostanie
zorganizowany przyrodniczyekologiczny punkt edukacyjny).
40. Zakupy inwestycyjne GKRPA
41. Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum
na nową siedzibę Środowiskowego
Domu Samopomocy w Lądku-Zdroju
wraz z wyposażeniem.
42. Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum
na nową siedzibę Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lądku-Zdroju.
43. Budowa nawierzchni bezpiecznej na
placu zabaw w Parku 1000-lecia i przy
ul. Kłodzka/Ogrodowa.
44. Wojtusiowy Park.
45. Budowa farmy fotowoltaicznej
w Lądku-Zdroju.
46. Dofinansowanie na wymianę źródła
ciepła.
47. Budowa oświetlenia przy ul. Al.
Marzeń.
48. Rozbudowa oświetlenia ulicznego
pl. M.C. Skłodowskiej – parking.
49. BO- Plac zabaw (zakup i montaż
urządzeń przy budynku byłej szkoły
w Radochowie).
50. FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej
w Kątach Bystrzyckich etap I..
51. Poszukiwania wód termalnych
otworem LZT-1 w Lądku Zdroju.
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w tym z
budżetu UE
5

35

Lp.
1
52.

53.
54.

55.
56.

57.
58.
59.

60.

61.

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

2

3

4

w tym z
budżetu UE
5

1 907 396,00

1 903 252,64

849 742,53

1 738 421,00

1 738 347,23

478 975,00

20 000,00

19 730,00

42 800,00

34 993,50

438 083,00

436 906,84

30 000,00

30 000,00

301 000,00

300 550,00

8 450,00

8 450,00

10 000,00

9 999,90

20 000,00

19 952,70

25 893 054,49

24 246 504,36

Przebudowa targowiska
w Lądku-Zdroju wraz
z budową parkingu,
niezbędną infrastrukturę
techniczną oraz rozbiórką
budynków gospodarczych
zlokalizowanych na dz.
nr 162/18, jedn.
ewid.020808_4 Lądek-Zdrój
obręb 0003 Stare Miasto.
Budowa świetlicy wiejskiej
w Trzebieszowicach.
BO- Rewitalizacja kaplicy
grobowej rodziny von
Schutter - etap I.
Odbudowa kamienic przy
ul. Kościelnej 2, 4 i 6.
Zagospodarowanie
otoczenia zabytkowego
domu zdrojowego na cele
związane z funkcjami
kulturalno-społecznymi wraz
z remontem zabytkowej
muszli koncertowej.
Dofinansowanie do odnowy
zabytków dla wspólnot
Singletrack Orlicko-Kladsko Pętla Trojak.
Bezpiecznie na rowerze czyli
jednośladem ruszaj w świat budowa miasteczka
rowerowego - etap I.
Budowa siłowni zewnętrznej
w Kątach Bystrzyckich
- etap II.
Budowa siłowni zewnętrznej
w Konradowie.

Ogółem wydatki majątkowe

255 000,00

2 374 889,65

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 24 246 504,36 zł, w tym
zadania finansowane z budżetu europejskiego na kwotę 2 374 889,65 zł.

3.2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lądek-Zdrój

W dniu 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
nr III/16/2018 została podjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

36
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Lądek-Zdrój na lata 2019-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą
realizowane w poszczególnych latach.
W wykazie przedsięwzięć planowany limit przedsięwzięć ogółem jaki
został przyjęty na dzień 01 stycznia 2019 roku to kwota 20 271 201,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku planowany limit przedsięwzięć zamknął się
kwotą 19 881 385,00 zł. Limit został zmniejszony o kwotę 389 816,00 zł.
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 2020 - 2030 przedstawiono graficznie.

17,93

17,75
16,45

15,96

15,45

15,11
13,4

10,22

9,83

9,42

9,18

9,19
8,4
6,08

6,09

5,61

8,47

9,18

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7,91

5,01
4,1

2019

8,55

2027

2028

4

2029

3,84

2030

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 %

Raport o stanie gminy Lądek-Zdrój za 2019r. | Budżet Gminy Lądek-Zdrój

37

38
37 464 933

37 562 864

37 718 488

37 727 488

37 747 488

37 797 488

37 797 488

37 797 488

37 797 488

37 797 488

35 067 864

35 023 488

35 132 488

35 192 488

35 212 488

35 242 488

35 245 488

35 245 488

36 214 780

2 495 000

2 695 000

2 595 000

2 555 000

2 585 000

2 555 000

2 552 000

2 552 000

2 582 708

Nadwyżka
operacyjn
a netto
35 045 021

Wydatki
bieżące

2 419 912

37 023 629

Dochody
bieżące

37 019 277

Rok

4 352

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

1 510,1 453,-

3,75%

1 549,-

3,98%
3,90%

1 894,-

4,85%

5,94%

2 121,-

2 348,-

6,07%

5,41%

2 403,-

6,53%

2 297,-

2 598,-

5,26%

5,85%

2 307,-

%
2 293,-

2 434,-

2028

38 647,-

38 697,-

38 897,-

38 998,-

39 147,-

39 247,-

39 327,-

39 518,-

39 563,-

39 765,-

43 789,-

59 727,-

Dochody

5,83%

Spłata rat
i odsetek

4,07%

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia na lata 2019 – 2030
przedstawiono tabelarycznie.
Rok (w tyś zł)

Prognoza nadwyżki operacyjnej na lata 2020 - 2030 przedstawiono
tabelarycznie.
PLN

2029
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2030

4.

Oświata

Gmina Lądek-Zdrój, jako organ prowadzący szkoły i przedszkole, jest
zobowiązana do realizacji zadań oświatowych określonych w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148
z późn. zm.), 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 nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych
kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań
inwestycyjnych
w tym zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi
finansowej, w tym 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. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), 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.

4.1.

Finansowanie oświaty

Gmina Lądek-Zdrój jest organem prowadzącym dla następujących
szkół i placówek oświatowych:
• Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Lądku-Zdroju,
ul. Powstańców Wielkopolskich 26A;
• 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;
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•

Gimnazjum Publiczne im. gen. S. Maczka – ul. Zamenhofa 2, 57-540
Lądek-Zdrój (szkoła wygaszona z dniem 31 sierpnia 2019 r.),

Prowadzenie ww. jednostek oświatowych wiąże się z finansowaniem ich
funkcjonowania. Wysokość środków wydatkowanych w w/w jednostkach
oświatowych w 2019 r. oraz wysokość otrzymanej w ww. roku subwencji
oświatowej oraz dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania
przedszkolnego przedstawia poniższa tabela:

LP.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SZKOŁA/PLACÓWKA
OŚWIATOWA

Przedszkole z
Oddziałami
Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
Nr 1
im. Janusza
Korczaka
Szkoła podstawowa
im. Wincentego
Witosa w
Trzebieszowicach
Oddział Przedszkolny
w Szkole
Podstawowej w
Trzebieszowicach
Gimnazjum
Publiczne
im. gen. S. Maczka
Liceum
Ogólnokształcące
im. A. Zawady

WYKONANIE
BUDŻETU WG
STANU NA
DZIEŃ
31.12.2019 (ZŁ)

WYSOKOŚĆ
OTRZYMANEJ
SUBWENCJI
OŚWIATOWEJ
W 2019 R. (ZŁ)

1 440 740,91

DOTACJA NA
ZADANIA Z
ZAKRESU
WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNE
GO (ZŁ)

DOTACJA NA
WYPOSAŻENIE
SZKOŁY W
PODRĘCZNIKI
I MATERIAŁY
ĆWICZENIOWE

141 240,02

-

3 830 083,12

33 153,35
-

1 615 973,58

7 689,23
4 066 664,00

89 493,80

14 970,01

-

665 334,49

-

-

1 063 760,83

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w 2019 r.
kształtowały się następująco:
PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

WYDATKOWANE ŚRODKI (ZŁ)

Dowożenie uczniów do szkół
Awans zawodowy nauczycieli
Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
innym JST za dzieci zamieszkałe w Gminie LądekZdrój a uczęszczające do przedszkoli
w tych JST
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338 097,60
542,75

111 745,50

4.2.

Nauczyciele w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój

W szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Lądek-Zdrój jest organem
prowadzącym, w roku szkolnym 2019/2020 ilość etatów nauczycieli
ogółem wynosiła 74,82 etatu. Liczbę nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w każdej placówce przedstawia poniższa
tabela:

DYPLOMOWANY

BEZ STOPNIA

OSOBY

ETATY

Szkoła Podstawowa
im. W. Witosa
w Trzebieszowicach
Gimnazjum
Publiczne
im. gen. S. Maczka
w Lądku-Zdroju
(do 31.08.2019r.)
Liceum
Ogólnokształcące
im. A. Zawady

MIANOWANY

Przedszkole
z Oddziałami
Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
nr 1 im. J. Korczaka
w Lądku-Zdroju

KONTRAKTOWY

PLACÓWKI
OŚWIATOWE

ADMINISTRACJA
I OBSŁUGA

STAŻYSTA

NAUCZYCIELE WG STOPNIA
AWANSU ZAWODOWEGO

4

0

6

3

0

11,38

9

8,92

1

4

12

22

0

35,81

8

6,63

2

1

9

10

0

17,85

6

4,63

0

0

6

7

0

6,44

4

3,25

1

0

9

5

0

9,7

5

4
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ETATY
NAUCZYCIELI
OGÓŁEM
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Struktura zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu
zawodowego (etaty)

5,63
4,95

nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy

35,11

nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany

29,13

4.3.

Uczniowie i wychowankowie w szkołach i placówkach
oświatowych Gminy Lądek-Zdrój

W roku szkolnym 2019/2020 w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój uczy się 701 uczniów i dzieci.
W związku z reformą systemu oświaty z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalność
zakończyło Gimnazjum Publiczne im. Gen. Stanisława Maczka w LądkuZdroju.
Poniższa tabela przedstawia liczę uczniów/dzieci w poszczególnych
placówkach:
LICZBA UCZNIÓW/
WYCHOWANKÓW

LICZBA
ODDZIAŁÓW

Przedszkole
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza
Korczaka w Lądku-Zdroju

140

6

346

18

Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w
Trzebieszowicach
Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja
Zawady w Lądku-Zdroju
Gimnazjum Publiczne im. gen. S. Maczka w
Lądku-Zdroju (do 31.08.2019 r.)

97

8

18

1

65

4

35

1

NAZWA PLACÓWKI

Dane wg sprawozdania SIO na dzień 30 września 2019 r.
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Uczniowie w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Lądek-Zdrój w latach
2017/2018, 2018/2019, 2019/202
140
139
117

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LĄDKU-ZDROJU

317
18
17
17

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
TRZEBIESZOWICACH

97
103
90

SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEBIESZOWICACH
0
35

GIMNAZJUM PUBLICZNE W LĄDKU-ZDROJU

83
65
54
71

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE W LĄDKU-ZDROJU
0
2019/2020

4.4.

346
352

50

2018/2019

100

150

200

250

300

350

400

2017/2018

Dowozy uczniów do szkół i przedszkola

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nakładała na gminę
obowiązki związane z dowozem dzieci do szkół w przypadku spełnienia
przesłanek określonych w art. 39 tej ustawy, tj.:
1. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1.1. 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
1.2. 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.
2. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko
mieszka:
2.1. przekracza odległości (wymienione w ust. 1), obowiązkiem
gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu
dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie
zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami
komunikacji publicznej.
Z kolei zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli droga
dziecka pięcioletniego i sześcioletniego przekracza 3 km, obowiązkiem
gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami
komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
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Również w stosunku do uczniów niepełnosprawnych gmina posiada
obowiązki związane z dowozem do szkół. Mianowicie zgodnie z art. 39 ust.
4 obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie
i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły
podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły
ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17,
a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna,
b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjnowychowawczych;
Z kolei zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem
gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim
i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na
podstawie art. 31 ust. 2 ww. ustawy bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego. Ww. obowiązki gmina spełnia wobec
uczniów niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie bezpłatnego
transportu i opieki w czasie ich przewozu we własnym zakresie albo poprzez
zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz
rodziców.

Realizując obowiązki określone w w/w art. 32 i art. 39 ustawy Prawo
oświatowe dowożono do szkół i przedszkola dzieci, a stan realizacji tego
obowiązku w 2019 r. - przedstawia poniższa tabela:
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Wyszczególnienie
Uczniowie:
1.
2.

Niepełnosprawni dowożeni
Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od
szkoły - dowożeni
Razem-dowożeni

Liczba
uczniów
13
140
153

Dowozy uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy LądekZdrój do gminnych szkół i przedszkola oraz uczniów niepełnosprawnych do
szkół w Pławnicy, Długopolu-Zdroju, Polanicy-Zdroju oraz Kłodzku
realizowane były przez przewoźnika wyłonionego w trybie przetargu
nieograniczonego: RDSTravel Robert Stępniewicz. Ponadto gmina ponosiła
również koszty zwrotu opiekunowi prawnemu kosztów dowozu 2
niepełnosprawnych dzieci do placówki kształcenia specjalnego.
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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,
• Miasto Svitavy.
• Javornik,
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 młodzież y (wycieczki i pobyty letnie i zimowe).
Poszczególne działania koncentrowane są również na różnych dziedzinach
życia społeczno-kulturalnego, kontaktach pomiędzy stowarzyszeniami,
elementach bezpieczeństwa czy organizacji wspólnych przedsięwzięć
z zakresu rekreacji i turystyki.
W 2019 roku – mając na uwadze podobne wydarzenia kulturalne oraz
chęć działania w zakresie edukacji, turystyki i rekreacji w oparciu o dzieci,
młodzież oraz seniorów - rozpoczęto obustronne działania zmierzające do
podpisania partnerstwa pomiędzy Lądkiem-Zdrojem a Moralzarzal miastem w Hiszpanii. Umowę o długofalowej współpracy obu miejscowości
planuje się podpisać w najbliższych miesiącach, jeżeli tylko pozwoli na to
ogólnoświatowa sytuacja związana z panującą pandemią (początek roku
2020).
Rok 2019 – podobnie jak lata ubiegłe - był rokiem intensywnej
współpracy partnerskiej nie tylko pomiędzy miastami, ale także pomiędzy
wieloma instytucjami bądź stowarzyszeniami (zarówno z kraju jak i zza
granicy).
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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.).
Warto zaznaczyć, że przeprowadzone w 2019r. przez komórkę UMiG
działania miały ścisły związek z prowadzoną przez lądecki samorząd
polityką w zakresie prowadzonych jak i planowanych do wykonania
inwestycji oraz szeroko pojętą promocją gminy.
W ramach współpracy partnerskiej w 2019r. wykonano następujące
działania:
28-29.01.2019r.
Wizyta delegacji z Chin (odwiert geotermalny - opieka, prezentacja
terenów inwestycyjnych i walorów uzdrowiskowych Lądka-Zdroju).
Działanie polegało na obsłudze grupy 9 osób – przedstawicieli
przedsiębiorców z Chin zainteresowanych wydobywaniem kopalin na
terenie Dolnego Śląska. Uczestnicy wizyty roboczej zostali zaznajomieni
z prowadzonymi przez gminę Lądek-Zdrój pracami w zakresie odwiertu
geotermalnego, planami inwestycyjnymi związanymi z prowadzonym
odwiertem oraz działaniami gminy w kierunku przeobrażenia gminy
w gminę samowystarczającą energetycznie – zarówno pod kątem
wykorzystania geotermii jak i produkcji zielonej energii. Przy okazji
zaznajomiono uczestników ze specyfiką uzdrowiskową gminy, prezentując
historię, zabytki oraz obiekty lecznicze Kurortu.

16-17.02.2019r.
Wizyta geologów z Ministerstwa Środowiska w Lądku-Zdroju
Działanie polegało na obsłudze grupy 40 osób – geologów
pracujących lub współpracujących z Ministerstwem Środowiska.
Uczestnicy wizyty zostali zaznajomieni z prowadzonymi przez gminę LądekZdrój pracami w zakresie odwiertu geotermalnego, planami inwestycyjnymi
związanymi z prowadzonym odwiertem. Przy okazji zaznajomiono
uczestników ze specyfiką uzdrowiskową gminy, prezentując historię, zabytki
oraz obiekty lecznicze Kurortu.
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20.02.2019r.
Wizyta delegacji z burmistrzem Rychwała
Działanie polegało na organizacji wizyty roboczej Burmistrza Rychwała
w Lądku-Zdroju. Oprócz wspólnego spotkania Burmistrzów, zaznajomiono
delegatów z funkcjonującymi lub prowadzonymi przez gminę Lądek-Zdrój
inwestycjami
(odwiert
geotermalny,
przedszkole,
inkubator
przedsiębiorczości).
22.02.2019r.
Współpraca partnerska w ramach projektu e-Sudety - uroczyste
otwarcie pierwszej stacji ładowania pojazdów w Lądku-Zdroju z udziałem
delegacji gmin i firm partnerskich.
Działanie polegało na przygotowaniu i organizacji uroczystego
uruchomienia pierwszej, realizowanej w ramach projektu e-Sudety, stacji
ładowania pojazdów elektrycznych w Lądku-Zdroju.

Oprócz ceremonii otwarcia stacji, przy współudziale Burmistrzów
i przedstawicieli firm i instytucji biorących udział w projekcie e-Sudety,
odbywała się także prezentacja pojazdów elektrycznych (VW oraz Nissan)
oraz spotkanie z poczęstunkiem w kuluarach Zdroju „Wojciech”.

1-3.03.2019r.
Współpraca partnerska z Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A. - udział
gminy w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu.
Podobnie jak w latach ubiegłych, gmina Lądek-Zdrój – w ramach
współpracy partnerskiej z Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A – promowała
swe walory turystyczne na stoisku targowym podczas Międzynarodowych
Targów Turystycznych we Wrocławiu. Stoisko promocyjne było stoiskiem
UMWD (zależność właścicielska ze spółka uzdrowiskową).
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2-3.03.2019r.
Wernisaż wystawy fotograficznej Marzeny Zawal w Sosnowcu
Działanie polegało na wsparciu organizacji i uroczystego otwarcia
wystawy fotograficznej w klubie Jazz Club KOMin – Energetycznym
Centrum Kultury w Sosnowcu – wernisażu - lądczanki – Pani Marzeny Zawal
„Szyk… Styl… i Smak”. Organizacja wystawy w samym sercu Górnego
Śląska to efekt dotychczasowych kontaktów i współpracy gminy z Panią
Marzeną Zawal oraz przedstawicielami stowarzyszenia „Lądeckie
Spotkania Sentymentalne” - Zdzisławem Zdziennickim oraz Zdzisławem
Podsiadło.
4.03.2019r.
Współpraca partnerska z Automobilklubem Ziemi Kłodzkiej - spotkanie
i wizja terenowa ws. organizacji rajdu poj. terenowych "Geotermia Lądek".
Działanie polegało na organizacji wizyty roboczej przedstawicieli
Automobilklubu celem przeprowadzenia pod egidą i na terenie gminy
Rajdu Samochodów Terenowych. Oprócz wspólnego spotkania
z Burmistrzem, przeprowadzono wraz z delegatami AZK wizję terenową
obszarów na których możliwe byłoby przeprowadzenie imprezy sportowej
z poszanowaniem znajdujących się na terenie gminy obszarów
chronionych.
8-10.03.2019r.
Wizyta w Moralzarzal - podpisanie listu intencyjnego o podjęciu
współpracy pod egidą Instytutu Kultury Polskiej z hiszpańskim miastem
Moralzarzal.
W 2018 roku we wrześniu Lądek-Zdrój gościł u siebie trzyosobową
delegację z Moralzarzal, z burmistrzem miasta Juanem Carlosem
Rodriquezem Osuną na czele. Głównym celem wizyty było zapoznanie się
Hiszpanów z możliwościami współpracy oraz ofertą lądeckiego Kurortu.
Dzięki działaniom prowadzonym pod egidą Polskiego Instytutu Kultury
przy Ambasadzie Polski w Madrycie nawiązane kontakty zaowocowały
rewizytą lądeckiego włodarza w Moralzarzal. W ramach rewizyty gościł
z oficjalną delegacją w Hiszpanii. Najważniejszym punktem delegacji było
spotkanie zorganizowane przez Polski Instytut Kultury w Madrycie, gdzie
doszło do podpisania przez obu włodarzy aktu intencyjnego dotyczącego
podjęcia wspólnych działań zmierzających do zawarcia współpracy
partnerskiej.
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Program marcowej wizyty obejmował także odwiedzenie Moralzarzal,
gdzie oprócz poznania walorów turystycznych i kulturalnych miejscowości,
doszło także do spotkania z jego mieszkańcami oraz przedstawicielami
lokalnego samorządu. Wspólne rozmowy pozwoliły wstępnie wypracować
ramy i kierunki przyszłej współpracy partnerskiej, w szczególności w zakresie
edukacji młodzieży szkolnej, polityki senioralnej, a także wymiany tzw.
dobrych praktyk w sferze ekologii oraz ochrony obszarów atrakcyjnych
turystycznie i przyrodniczo.

13-15.03.2019r.
Walne zebranie i przyjęcie Lądka-Zdroju do EHTTA – Loutra Pozar,
Grecja
Wydarzenie będące zwieńczeniem czynionych przez gminę LądekZdrój starań przyjęcia Kurortu do prestiżowego stowarzyszenia EHTTA
(European Historic Thermal Towns Association) – Kurort Lądek-Zdrój dołączył
do grona europejskich historycznych miast termalnych.
Obecny na odbywającym się w miejscowości Loutra Pozar (Grecja)
walnym zebraniu członków EHTTA Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman
Kaczmarczyk, zaprezentował krótki film promocyjny oraz przedstawił walory
i historię naszej uzdrowiskowej miejscowości. Fakt powrotu Lądka-Zdroju do
grona europejskich miejscowości o bogatej historii i tradycji
wykorzystywania wód termalnych przyjęto gromkimi brawami.
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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.

Zważywszy na rangę wydarzenia, w wizycie w greckim Loutra Pozar
towarzyszy
włodarzowi lądeckiego samorządu
Pani Katarzyna
Świętosławska – przedstawiciel Regionalnego Biura Województwa
Dolnośląskiego w Brukseli.
Pierwsze efekty działania są już widoczne – wspólnie z komisją UE oraz
Polską Organizacją Turystyczną wydany został katalog „Uzdrowiska”, na
którego okładce – oprócz informacji wewnątrz – znalazła się fotografia
wnętrza lądeckiego Zdroju „Wojciech”. Katalog ten – w kilku wersjach
językowych – przeznaczony jest dla odbiorców zza granicy i kolportowany
jest m. in. w Brukseli oraz podczas zagranicznych międzynarodowych
targów turystycznych i wydarzeń związanych z tematyką SPA.
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 na szlaku tras kulturowych oraz szereg wspólnych projektów,
w których Gmina Lądek-Zdrój od tego momentu będzie brała czynny
udział.
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18.03.2019r.
Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
RP w Muszynie - 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 Uzdrowiskowych RP. Tym
razem wydarzenie organizowane było w Muszynie – oprócz uchwał
przyjmujących sprawozdanie ustępującego Zarządu Stowarzyszenia
przeprowadzono wybory nowego Zarządu a także poruszano kwestie
związane z problematyką uzdrowiskową (m. in. sprawy przygotowania
nowych operatów uzdrowiskowych).
22-24.03.2019r.
Współpraca partnerska z Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A. - udział
w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi.
Kontynuując działania promocyjne, gmina Lądek-Zdrój – w ramach
współpracy partnerskiej z Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A – promowała
swe walory turystyczne na stoisku targowym podczas Międzynarodowych
Targów Turystycznych w Łodzi.
Wybór miejsca prezentacji nie był
przypadkowy – pod uwagę wzięto przede
wszystkim bardzo dobre skomunikowanie
miejscowości
(nowa,
umożliwiająca
dogodny dojazd trasa S-8), liczebność
aglomeracji łódzkiej (liczba potencjalnych
odbiorców) jak i dane w zakresie dotychczasowych odwiedzających Kurort
Lądek-Zdrój z tego kierunku/regionu.

27.04.2019r.
Wizyta delegacji partnerów z Klasterca n. Orlici – Trzebieszowice
Działanie polegało na organizacji wizyty partnerskiej z Klasterca n. Orlici
w Republice Czeskiej w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach. Oprócz
wspólnego
spotkania
przedstawicieli
komitetów
partnerskich,
przygotowano dla uczestników (zarówno strony polskiej jak i czeskiej)
i przeprowadzono program rekreacyjny z grą terenową po
Trzebieszowicach.
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1.05.2019r.
Otwarcie sezonu turystycznego na Borówkowej - spotkanie
z przedstawicielami Javornika
Działanie polegało na organizacji pieszej wycieczki z burmistrzem
Lądka-Zdroju na Borówkową Górę na uroczyste otwarcie sezonu
turystycznego na Borówkowej – wydarzenia turystycznego miasta
partnerskiego Javornik.
Podczas wydarzenia doszło do spotkania i wspólnego otwarcia
uroczystości przez przedstawicieli gmin przylegających do Borówkowej
Góry – Burmistrza Lądka-Zdroju, Starosty Javornika i Burmistrza Paczkowa.
4.05.2019r.
Oficjalne otwarcie tras rowerowych Singletrack wraz z partnerami
współpracującymi w ramach projektu Singletrack Glacensis w Bardzie.
Działanie polegało na aktywnym udziale podczas oficjalnego,
uroczystego otwarcia sytemu jednokierunkowych tras rowerowych
wybudowanych
w ramach projektu partnerskiego 7 gmin „Singletrack Glacensis”. Oprócz
ceremonii otwarcia tras, przy współudziale Burmistrzów i przedstawicieli firm
i instytucji biorących udział w projekcie, odbywała się także prezentacja
rowerów i sprzętu sportowego, przejazdy rekreacyjne jedną
z wybudowanych pętli oraz prezentacja w pomieszczeniach hotelu
„Bardo”.

17-19.05.2019r.
Współpraca partnerska z Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A. - udział
w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Chorzowie.
Realizując działania promocyjne, gmina Lądek-Zdrój – także przy
współpracy partnerskiej z Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A – promowała
swe walory turystyczne na stoisku targowym podczas Międzynarodowych
Targów Regionów w Chorzowie. Wybór miejsca prezentacji nie był
przypadkowy – pod uwagę wzięto przede wszystkim bardzo dobre
skomunikowanie miejscowości (umożliwiająca dogodny dojazd autostrada
A-2), liczebność aglomeracji śląskiej (liczba potencjalnych odbiorców) jak
i dane w zakresie dotychczasowych odwiedzających Kurort Lądek-Zdrój
z tego kierunku/regionu.
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18.05.2019r.
Współpraca partnerska w ramach projektu Singletrack Glacensis udział w otwarciu tras rowerowych gminy Stronie Śląskie.
Działanie polegało na aktywnym udziale podczas uroczystego
otwarcia dwóch pętli
jednokierunkowych tras rowerowych
wybudowanych w ramach projektu partnerskiego 7 gmin „Singletrack
Glacensis”. Oprócz ceremonii otwarcia tras, przy współudziale Burmistrzów
i przedstawicieli firm i instytucji biorących udział w projekcie, odbywały się
także przejazdy rekreacyjne jedną z wybudowanych pętli.

24.05.2019r.
Współpraca partnerska w zakresie projektu e-Sudety - udział
w wizytacji fabryki autobusów elektrycznych Volvo we Wrocławiu.
Działanie polegało na uczestnictwie w spotkaniu i prezentacji procesu
technologicznego produkcji autobusów ekologicznych Volvo we
Wrocławiu, tj. study-tour, realizowanego w ramach projektu e-Sudety.
Wizyta, organizowana przy współudziale Burmistrzów i przedstawicieli firm
i instytucji biorących udział w projekcie e-Sudety, miała za zadanie
zaznajomienie się uczestników projektu ze specyfiką produkcji autobusów
elektrycznych i hybrydowych, technologią ich wykonywania, wydajnością
oraz ograniczeniami (w szczególności pod kątem przyszłych wyborów lub
inwestycji w tabor niskoemisyjny).

24-26.05.2019r.
Współpraca partnerska z Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A. - udział
w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Opolu.
Realizując działania promocyjne, gmina Lądek-Zdrój – także przy
współpracy partnerskiej z sąsiednią gminą Bystrzyca Kłodzka – miała
możliwość promować swe walory turystyczne na stoisku targowym podczas
Międzynarodowych Targów Turystycznych
„W stronę Słońca” w Opolu. Wybór miejsca prezentacji nie był
przypadkowy – pod uwagę wzięto przede wszystkim bardzo dobre
skomunikowanie miejscowości (umożliwiająca dogodny dojazd droga
krajowa, bliskość położenia), jak i dane w zakresie dotychczasowych
odwiedzających Kurort Lądek-Zdrój z tego kierunku/regionu.
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5-6.06.2019r.
Współpraca partnerska z Państwowym Instytutem Geologicznym warsztaty geologiczne w Lądku-Zdroju (wsparcie organizacji warsztatów,
odwiert geotermalny, program rekreacyjny).
Przy wsparciu gminy Lądek-Zdrój Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził na terenie Lądka-Zdroju
bezpłatne warsztaty poświęcone aspektom administracyjno-prawnym
i środowiskowym z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi. Szkolenie zawierało
także panel naukowy - sesję referatową oraz sesję terenową na terenie
Lądka-Zdroju. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „GEOLOGIA
SAMORZĄDOWA” serwis geoinformacyjny PIG-PIB w zakresie geologii,
górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa, który
realizowany jest na zlecenie Głównego Geologa Kraju, a finansowany jest
ze środków NFOŚiGW.
7-8.06.2019r.
Współpraca partnerska z Automobilklubem Ziemi Kłodzkiej współorganizacja Rajdu Pojazdów Terenowych "Geotermia Lądek".
Działanie polegało na organizacji, przy
współpracy z Automobilklubem Ziemi Kłodzkiej,
punktu kontrolnego oraz Startu i Mety w LądkuZdroju dla
Rajdu Samochodów Terenowych
„Geotermia Lądek”. Gmina Lądek-Zdrój wsparła
wydarzenie sprzętowo (budowa Startu/Mety oraz
PKC) jak i osobowo (obsługa i zabezpieczenie
punktu, ceremonia wręczania nagród).
Warto zaznaczyć, że w wydarzeniu udział wzięła
czołówka zawodników mistrzostw Polski.
12-14.07.2019r.
Współpraca partnerska ze Svitavami - wizyta z radnymi v Svitawach udział w obchodach Dni Miasta.
Działanie polegało na organizacji wizyty partnerskiej w Svitavach
w Republice Czeskiej podczas obchodów dni miasta – Festiwalu Piwa.
Program trzydniowej wizyty obejmował spotkania delegacji miasta
partnerskich z zarządem i członkami rady miejskiej Svitav a także aktywne
uczestnictwo delegacji w zaplanowanych w programie obchodów
akcjach promocyjnych. Przedstawicielstwo gminy Lądek-Zdrój, w skład
którego wszedł m.in. Burmistrz Lądka-Zdroju, kierownik Wydziału Promocji,
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Sportu, Turystyki i Uzdrowiska UMiG w Lądku-Zdroju oraz radni Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju, wzięło udział w powszechnym konkursie warzenia gulaszu,
a także w uroczystym, oficjalnym otwarciu wydarzenia.
9.08.2019r.
Współpraca partnerska z gminą Wicko - obsługa kolonii w LądkuZdroju.
Działanie polegało na obsłudze wizyty partnerskiej - grupy kolonijnej
dzieci z gminy Wicko. Oprócz wspólnego spotkania przedstawicieli
samorządów, przygotowano dla uczestników i przeprowadzono program
rekreacyjny, pozwalający zapoznać się najmłodszym przedstawicielom
partnerskiej gminy z atrakcjami lądeckiego uzdrowiska oraz zwiedzić
atrakcje turystyczne okolicy, m. in. Kłodzko (twierdza, miasto) oraz wieżę
widokową na Borówkowej Górze.

10-11.08.2019r.
Współpraca partnerska z Rychwałem - obsługa delegacji z miasta
partnerskiego Rychwał (prezentacja inwestycji i atrakcji turystycznych
okolic Lądka-Zdroju).
Działanie polegało na podjęciu delegacji pod przywództwem
Burmistrza Rychwała w Lądku-Zdroju, która brała udział w kolejnej odsłonie
Międzynarodowego Festiwalu Muzyka U Źródeł w Lądku-Zdroju. Oprócz
wspólnego spotkania Burmistrzów, uczestnictwie w wydarzeniach
festiwalowych, zaznajomiono także delegatów z funkcjonującymi lub
prowadzonymi przez gminę Lądek-Zdrój inwestycjami (odwiert
geotermalny, przedszkole, inkubator przedsiębiorczości) oraz atrakcjami
turystycznymi Kurortu i okolic.

23.08.2019r.
Współpraca partnerska z PTTK Kłodzko - wizyta przewodników podczas
Ogólnopolskiego Zlotu Przewodników PTTK.
Działanie polegało na wsparciu organizacyjnym, przy współpracy
z PTTK w Kłodzku, wizyty przewodników podczas Ogólnopolskiego Zlotu
Przewodników PTTK. Gmina Lądek-Zdrój wsparła wydarzenie w zakresie
materiałów promocyjnych (materiały drukowane, gadżety) oraz
umożliwienia dostępu do atrakcji turystycznych na terenie Lądka-Zdroju
(m. in. Arboretum).
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13.09.2019r
Współpraca partnerska w ramach projektu e-Sudety - uroczyste
otwarcie stacji Ładowania pojazdów w Polanicy-Zdrój z udziałem delegacji
rządu, gmin i firm partnerskich.
Działanie polegało na uczestnictwie podczas uruchomienia kolejnej,
realizowanej w ramach projektu e-Sudety, stacji ładowania pojazdów
elektrycznych w Polanicy-Zdroju. Oprócz ceremonii otwarcia stacji, przy
współudziale Burmistrzów i przedstawicieli firm i instytucji biorących udział
w projekcie e-Sudety, odbywała się także prezentacja pojazdów
elektrycznych (VW oraz Nissan) oraz spotkanie z poczęstunkiem
w pomieszczeniach Pijani Wód.
27.09.2019r.
Współpraca międzygminna - organizacja i przeprowadzenie III.
Sudeckiego Kongresu Samorządowego w Lądku-Zdroju.
Działanie polegało na organizacji i przeprowadzeniu III Sudeckiego
Kongresu Samorządowego, którego tematyka skierowana jest w stronę
kontynuacji i intensyfikacji dyskusji oraz
działań rozpoczętych
i podjętych przez
sygnatariuszy
Deklaracji Sudeckiej
2017.
Sudecki
Kongres
Samorządowy ma na celu
rozwijanie
debaty
pomiędzy samorządowcami, władzami
województwa
oraz
stroną rządową dotyczącej wsparcia rozwoju gospodarczego regionu
Sudetów.
Współorganizatorami Kongresu byli: Burmistrz Lądka-Zdroju - Roman
Kaczmarczyk, Prezydent Miasta Wałbrzych, Przewodniczący Deklaracji
Sudeckiej - Roman Szełemej, natomiast sama inicjatywa odbywała się pod
patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Cezarego
Przybylskiego oraz Starosty Kłodzkiego - Macieja Awiżenia.
W panelach dyskusyjnych udział wzięło blisko 70-ciu przedstawicieli
sudeckich samorządów – zarówno burmistrzowie, wójtowie jak i delegaci
jednostek administracji samorządowej.
Raport o stanie gminy Lądek-Zdrój za 2019r. | Promocja, kultura, sport i rekreacja

57

5.10.2019r.
Współpraca partnerska z Automobilklubem Ziemi Kłodzkiej współorganizacja 53. Rajdu Dolnośląskiego - punkt kontroli Lądek-Zdrój
Działanie polegało na organizacji, przy współpracy z Automobilklubem
Ziemi Kłodzkiej, punktu kontrolnego w Lądku-Zdroju dla 53. Odsłony
kultowego Rajdu Dolnośląskiego. Gmina Lądek-Zdrój wsparła wydarzenie
sprzętowo (budowa PKC) jak i osobowo (obsługa i zabezpieczenie punktu).
Podobnie jak w przypadku Rajdu Samochodów Terenowych „Geotermia
Lądek” w wydarzeniu udział wzięła czołówka zawodników mistrzostw Polski.
23.10.2019r.
Wizyta partnerska seniorów z Javornika - prezentacja inwestycji
i atrakcji turystycznych.
Działanie polegało na organizacji w Lądku-Zdroju wizyty partnerskiej
seniorów z Javornika w Republice Czeskiej. Oprócz wspólnego spotkania
z Burmistrzem, zaznajomienia uczestników z prowadzonymi i planowanymi
inwestycjami gminy, przygotowano dla uczestników i przeprowadzono
program turystyczny umożliwiający zapoznanie się z atrakcjami i ofertą
uzdrowiskową lądeckiego kurortu.
24.10.2019r.
Wizyta partnerska seniorów ze Svitav - prezentacja inwestycji i atrakcji
turystycznych, spotkanie z lądeckimi seniorami.
Działanie polegało na organizacji w Lądku-Zdroju wizyty partnerskiej
seniorów ze Svitav w Republice Czeskiej. Oprócz wspólnego spotkania
z Burmistrzem, zaznajomienia uczestników z prowadzonymi i planowanymi
inwestycjami gminy, przygotowano dla uczestników i przeprowadzono
program turystyczny umożliwiający zapoznanie się z atrakcjami i ofertą
uzdrowiskową lądeckiego kurortu a także doprowadzono do wspólnego
spotkania z seniorami z Lądka-Zdroju.

30.10.2019r.
Współpraca
partnerska
w
ramach
Stowarzyszenia
Gmin
Uzdrowiskowych RP - ceremonia wręczenia nagrody dla gmin - członków
stowarzyszenia - biorących udział w konkursie EKO-Hestia SPA.
W dniu 30 października 2019 r. w lądeckim Przedszkolu Publicznym
odbyła się uroczystość związana z oficjalnym wręczeniem nagrody oraz
wyróżnień dla uzdrowisk, które brały udział w tegorocznej edycji konkursu
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EKO HESTIA SPA. Laureatem IV konkursu została gmina Lądek-Zdrój. Z tego
tytułu, z rak przedstawicieli organizatorów konkursu, Burmistrz Lądka-Zdroju
– Roman Kaczmarczyk otrzymał statuetkę, gratulacje oraz nagrodę
główną – czek na kwotę 100.000 zł.
W tym ważnym dla
Lądka-Zdroju wydarzeniu
uczestniczyli m.in. radny
wojewódzki
Zbigniew
Szczygieł,
przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju Małgorzata
Bednarek,
samorządowcy
z
gmin
uczestniczek
konkursu,
rzecznik prasowy Ergo
Hestii
Marcin
Dybuk
i in. Wydarzenie uświetniły przedszkolne dzieci z programem artystycznym.
5-6.12.2019r
Współpraca partnerska w ramach projektu e-Sudety - konferencja
w Polanicy-Zdroju dotycząca programów z zakresu elektromobilności
z udziałem delegacji rządu, gmin i firm partnerskich.
Działanie polegało na uczestnictwie w konferencji poświęconej
zagadnieniom elektromobilności – wydarzeniu realizowanego w ramach
projektu e-Sudety i odbywającego się w Polanicy-Zdroju. Oprócz paneli
naukowych i prezentacyjnych możliwości oraz programów z zakresu
elektromobilności,
odbywała
się
także
prezentacja
pojazdów
elektrycznych (VW, Nissan, Renault) oraz spotkanie z poczęstunkiem
w pomieszczeniach Pijani Wód.

11.12.2019r.
Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis w Dzierżoniowie - reprezentowanie gminy LądekZdrój.
Działanie polegało na reprezentowaniu gminy Lądek-Zdrój – członka
stowarzyszenia - podczas odbywającego się minimum raz w roku Walnego
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Glacensis. Tym razem wydarzenie organizowane było w Dzierżoniowie –
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oprócz uchwał przyjmujących nowych członków stowarzyszenia poruszano
kwestie związane z problematyką utrzymania realizowanych pod egidą
Stowarzyszenia projektów, w szczególności projektu „Singletrack
Glacensis”.
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.
W ramach stowarzyszenia EHTTA – wspólnie z komisją UE oraz Polską
Organizacją Turystyczną wydany został katalog „Uzdrowiska”, na którego
okładce – oprócz informacji wewnątrz – znalazła się fotografia wnętrza
lądeckiego Zdroju „Wojciech”. Katalog ten – w kilku wersjach językowych –
przeznaczony jest dla odbiorców zza granicy i kolportowany jest m. in.
w Brukseli oraz podczas zagranicznych międzynarodowych targów
turystycznych i wydarzeń związanych z tematyką SPA.
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
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organizowane 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
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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.
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. przepusty, 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
endogeni62
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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 Karlove 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 Rychnove nad Kneznou.
Głównym celem Euroregionu Glacensis jest
wspieranie
polsku
–
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 oraz inne programy UE. Euroregion
po polskiej stronie obejmuje obszar powiatów: dzierżoniowskiego,
kłodzkiego, strzelińskiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego. Po czeskiej
stronie aktywność dotyczy powiatów: Nachod, Rychnov nad Kneznou,
Hradec Kralove, Trutnov, 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) Kralovohradeckeho,
Pardubickeho i Olomouckeho.
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:
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•

•
•
•
•
•
•

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.

W ramach członkostwa w DOT gmina Lądek-Zdrój ód kilku lat ma
możliwość nieodpłatnego lub za symboliczną opłatą może uczestniczyć
podczas ważnych wydarzeń promocyjnych, tj. targi turystyczne lub
prezentacje, odbywające się zarówno w kraju jak i za granicą. Przykładem
mogą być tutaj targi turystyczne we Wrocławiu, Katowicach, Opolu, Brnie
(Cz) i Berlinie (D).
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.
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.
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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

Porozumienie Sudety 2030
Ideą
Porozumienia
międzygminnego
jest
wypracowanie
mechanizmów dla specjalnego wsparcia regionu Sudetów przy
planowaniu przyszłego budżetu oraz scenariuszy polityki spójności
rekomendowanych Komisji Europejskiej. Działania te mają mieć wpływ na
zrównoważony rozwój obszarów znajdujących się na terenach górskich
w stosunku do obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie (np. dużych
aglomeracji miejskich oraz miejscowości położonych blisko autostrad,
lotnisk lub zasobnych w infrastrukturę przemysłową).
Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem, które pomoże
w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa
i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia
polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych
związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu
ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego
z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych, itp. - potrzebnego dla
zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój
hamują.
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W ramach Porozumienia Sudety 2030 21 marca br. odbyło się robocze
spotkanie delegacji dolnośląskich włodarzy samorządowych w Brukseli,
w siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DS REGIO).
W składzie delegacji znaleźli się m.in.:
•
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego;
•
Roman Kaczmarczyk – Burmistrz Lądka-Zdroju;
•
Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha;
•
Jerzy Łużniak – Wiceprezydent Jeleniej Góry;
•
Piotr Roman – Prezydent Bolesławca;
•
Grażyna Orczyk – Burmistrz Złotego Stoku;
•
Ireneusz Ratuszniak – przedstawiciel Centrum Doradztwa i Rozwoju
Kompetencji (współpraca z ekspertami i podmiotami, które ód lat
zaangażowane są w procesy integracji Polski z Unią Europejską).
Istotną częścią ewaluacji Porozumienia Sudety 2030 są organizowane
cyklicznie przez gminę Lądek-Zdrój Sudeckie Kongresy Samorządowe –
będące kolejną formą wydarzenia, na którym spotykają się i debatują nad
przyszłością regionu sudeccy samorządowcy.
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, że 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 energetycznie
i ekologicznej – w szczególności w zakresie szeroko pojętego BIO-biznesu.
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.
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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 2015r. 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.

5.2.

Kultura

Działalność kulturalna na terenie Gminy Lądek-Zdrój obejmuje przede
wszystkim przedsięwzięcia realizowane przez Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku-Zdroju.
Cele funkcjonowania 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,
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upowszechnianie dóbr kultury wśród mieszkańców Gminy LądekZdrój.

•

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,
budynek Kinoteatru, muszla koncertowa i są kierowane do społeczności
lokalnej, mieszkańców regionu, turystów oraz kuracjuszy przebywających
w Lądku-Zdroju. W 2019 r. CKiR w Lądku-Zdroju zorganizowało 215 wydarzeń
kulturalnych i edukacyjno-kulturalnych.
5.2.1.

Organizacja imprez kulturalnych

W roku 2019 CKiR przygotowało bogatą propozycję działań
kulturalnych
skierowanych
do
mieszkańców
oraz
turystów
reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i charakteryzujących się
najrozmaitszymi rodzajami wrażliwości artystycznej.
Najważniejsze wydarzenia roku 2019:
Nazwa wydarzenia

Krótki opis

1

2
Powitanie Trzech Króli na lądeckim
Rynku. Spotkanie z Mędrcami ze
Wschodu – Orszak Trzech Króli.
Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru
Parafialnego Parafii pw.
Narodzenia Najświętszej Marii
Panny. Kościół Parafialny w LądkuZdroju. W roku 2019 odbyła się
4 edycja.

Święto Trzech Króli –
Spotkanie z mędrcami
wschodu
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Termin
/miejsce
3

06.01.2016 /
plener

Liczba
uczestników
w roku 2019
4

500
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Nazwa wydarzenia

Krótki opis

1

2
Obchody realizowane wokół Dnia
Patrona Lądka-Zdroju św. Jerzego
odbywają się w podziale na część
oficjalną z wręczaniem Medali Św.
Jerzego, mszą i koncertem oraz
tradycyjną Paradę Lądeckich
Smoków, czyli kostiumowy orszak
lądeckich dzieci, młodzieży
i dorosłych wokół Rynku z finałem
konkursu ekologicznego na
najciekawszego smoka pt. „Bądź
jak św. Jerzy – walcz ze smogiem”.
W roku 2019 odbyła się 15 edycja.
Impreza cykliczna organizowana
na otwarcie sezonu turystycznego.
Obejmuje wycieczki i zwiedzanie
miasta oraz promocje walorów
turystycznych okolicy. Aktywności
w plenerze, zajęcia jogi, nordic
walking itp.
Sympatyczna, kameralna impreza
dla dzieci, która przyciąga coraz
większe rzesze rodzin.
Przedsięwzięcie organizowane jest
co roku w Alei Modrzewiowej
lądeckiego zdroju. Jego główne
części to: Pchli Targ dla
Najmłodszych, koncerty muzyczne,
lalkowy spektakl teatralny,
warsztaty plastyczne i dodatkowe
atrakcje (m.in. dmuchańce,
stanowiska, itp.).
Niebanalne wydarzenie o
charakterze folklorystycznym,
którego celem jest promocja
kuchni ziemi lądeckiej i kultury
ludowej. Na scenie gościła muzyka
folkowa, w przestrzeni handlowej
koła gospodyń wiejskich, sołectwa,
lokalni producenci. Noc zakończył
rytuał palenia ziół, pokaz ogniowy
puszczanie wianków. Impreza ma
klimat lokalny, jednak jest w sposób
szczególny ceniona przez turystów.
W roku 2019 odbyła się 4 edycja.

Obchody Dni Patrona
Miasta Św. Jerzego

Aktywna Majówka

Dzień Dziecka

Noc Świętojańska

Termin
/miejsce
3

Liczba
uczestników
w roku 2019
4

23.04.2019 i
26.04.2019 /
sala
widowiskowa
CKiR i Rynek
(plener)

300

04.05.2019 /
Park Zdrojowy
im. Jana
Pawła II
(plener)

350

01.06.2019 /
Park Zdrojowy
i Aleja
Modrzewiow
a (plener)

150

22.06.2019 /
Rynek
(plener)
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Nazwa wydarzenia

Krótki opis

1

2
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. Festiwal to także
wieczorne spektakle teatrów tańca,
pokazy, spotkania z artystami
i wystawy w otoczeniu pięknych
górskich krajobrazów, znakomitych
wód leczniczych i niezwykłego
klimatu kurortu. W roku 2019 odbyła
się 21 edycja festiwalu.

Międzynarodowy
Festiwal Tańca im.
Olgi Sawickiej

W roku 2019 w ramach festiwalu
odbyło się 7 spektakli/prezentacji
tanecznych, 3 spotkania autorskie,
3 prelekcje „Śladami tańca” dla
dzieci, 2 seanse filmowe, 2 galowe
prezentacje uczestników festiwalu
(warsztatowiczów).

Lądeckie Ludowe
Zdroje

Ceniony na Dolnym Śląsku festiwal
zespołów ludowych, na którym
występują wszystkie znane w regionie
grupy śpiewu i tańca. W roku 2019
odbyła się 11 edycja festiwalu.
W imprezie uczestniczyło 10
zespołów ludowych.

Wehikuł Czasu

Kostiumowa zabawa plenerowa,
realizowana w formie przebieranek
historycznych i aktywności w
historycznym centrum zdroju.

Festiwal Muzyki
Uzdrowiskowej
Muzyka u Źródeł

Koncerty muzyczno-wokalne,
dźwiękowe widokówki z różnych
stron świata i z różnych epok
w znakomitych wykonaniach.
Repertuary tematyczne – np.
żydowski, cygański czy francuski.
Festiwal realizowany w plenerze
i w zamkniętych salach
koncertowych. W roku 2019 odbyła
się 5 edycja festiwalu, podczas
którego odbyło się 11 koncertów.
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Termin
/miejsce
3

Liczba
uczestników
w roku 2019
4

06 –
13.07.2019 /
Sala
widowiskowa
CKiR,
Kinoteatr,
Klub
Kuracjusza,
Kinoteatr
(Dom
Zdrojowy),
scena
plenerowa

7410

03.08.2019 /
Muszla
koncertowa
przy Domu
Zdrojowym

1350

10.08.2019 /
Park Zdrojowy
im Jana
Pawła II
(plener)
10-17.08.2019
/ Park
Zdrojowy im
Jana Pawła
II, Arboretum
(plener),
Kinoteatr,
Klub
Kuracjusza
(Dom
Zdrojowy)

500

3750
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Nazwa wydarzenia

Krótki opis

1

2
Dwa weekendy wrażeń dla
najmłodszych lądczan i małych
turystów, aranżowane w Parku
Zdrojowym im. Jana Pawła II i na
lądeckim Rynku. Spektakle
kukiełkowe, pacynkowe
i marionetkowe, warsztaty
teatralne, gry i zabawy dla
dzieci. Znakomite wydarzenie,
skierowane do rodzin z małymi
dziećmi.
Coroczne święto plonów
połączone z występami
artystycznymi i biesiadą. Imprez
plenerowa organizowana na
terenie lądeckich wsi.
Coroczna wiejska impreza
piknikowa, której głównym
elementem są zawody
latawców, dodatkowo lokalna
kuchnia, animacje dla dzieci,
konkursy.
Wyjątkowa na skalę regionu
impreza świąteczna, łącząca
Jarmark Bożonarodzeniowy
z mini festiwalem teatralnym.

Festiwal Teatrów
Lalkowych
Humpty-Dumpty

Dożynki Gminne

Święto Latawca w
Katach
Bystrzyckich

Kiermasz
Bożonarodzeniowy

Termin
/miejsce
3

Liczba
uczestników
w roku 2019
4

24-25.08.2019 i
01-02.09.2019 /
Park Zdrojowy
im. Jana
Pawła II i
lądecki Rynek
(plener)

600

30.08.2019 /
Trzebieszowice
(plener)

500

30.08.2019 /
Plac sołecki w
Kątach
Bystrzyckich

400

14-15.12.2019 /
Kinoteatr (Dom
Zdrojowy)

200

RAZEM
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XXI Międzynarodowy Festiwal Tańca
im. Olgi Sawickiej,
Gala Baletowa – 10.07.2019 r.

V Festiwal Muzyki Uzdrowiskowej
„Muzyka u Źródeł”,
Gala finałowa – 17.08.2020 r.

Spektakl świąteczny
„Na ratunek Dolinie –
Superlądman”
– 14.12.2019 r.

72
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Oferta cyklicznych imprez kulturalnych współorganizowanych przez
CKiR z partnerami zewnętrznymi i organizacjami pozarządowymi:
Nazwa
wydarzenia
1

Festiwal Pstrąga

Festyn
Parafialny

Dolnośląski
Festiwal Biegów
Górskich

Mountain JAM
Stoner
Generator Party
vol. 2

Lądeckie
Spotkania
Sentymentalne

Krótki opis
2
Przedsięwzięcie organizowane
w partnerstwie z Powiatem Kłodzkim,
mające na celu promocję pstrąga jako
produktu lokalnego Ziemi Kłodzkiej oraz
kultury ludowej. Organizator: Powiat
Kłodzki
Coroczny festyn organizowany przez
lądecką parafię w formie rodzinnego
pikniku, występy artystyczne,
gastronomia, zabawy dla dzieci.
Organizator: Parafia w Lądku-Zdroju
Jedna z najważniejszych imprez
w biegach górskich w Polsce.
Czterodniowe wydarzenie ściąga do
Lądka-Zdroju rokrocznie kilka tysięcy
biegaczy i kibiców. W ciągu 4 dni nasi
goście biegają, wieczorami bawią się
podczas koncertów i innych wydarzeń
kulturalnych. W roku 2019 w biegach
wzięło udział 2810 zawodników, była
to 7 edycja festiwalu.
Organizator: Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej Kompas
Impreza muzyczna realizowana
w formule pikniku w przepięknym
górskim plenerze, w której wzięło udział
6 zespołów reprezentujących niszowe
gatunki muzyki rockowej: stoner,
psychodelic rock itp.
W roku 2019 odbyła się druga edycja.
Spotkania towarzysko-wspomnieniowe
połączone z koncertami i wycieczkami
po Lądku-Zdroju. W roku 2019 odbyła
się 4 edycja spotkań.
Organizator: Stowarzyszenie Lądeckie
Spotkania Sentymentalne

Termin
/miejsce
3

Liczba
uczestników
w roku 2019
4

16.06.2019 /
Park Zdrojowy
im. Jana
Pawła II
(plener)

1500

15.06.2019 /
Pod
wyciągiem
stacji
narciarskiej w
Lądku-Zdroju plener

900

18-21.07.2019 /
Kinoteatr (Dom
Zdrojowy), Park
Zdrojowy im
Jana Pawła II,
al.
Modrzewiowa

6000

27.07.2019 /
Przełęcz
Lądecka plener

900

11-13.10.2019 /
Sala
widowiskowa
CKiR

100
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Nazwa
wydarzenia
1

Festiwal Górski
im. Andrzeja
Zawady

Termin/miejs
ce

Krótki opis
2
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 100 propozycji
programowych: seanse filmowe,
spotkania autorskie, prelekcje,
animacje dla dzieci, koncerty. Od
2018 roku podczas festiwalu wręczane
są nagrody Piolets d’Or (Złote
Czekany), która jest najważniejszą
nagrodą górską na świecie. W roku
2019 odbyła się 24 edycja festiwalu.
Organizator: Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej Kompas

3
19-22.09.2019
/ Park
Zdrojowy im.
Jana Pawła
II, centrum
zdroju, Aleja
Modrzewiow
a, Muszla
koncertowa,
ul. Moniuszki
(plener),
Kinoteatr,
Klub
Kuracjusza i
inne
przestrzenie
wolne (Dom
Zdrojowy)

RAZEM

Liczba
uczestników
w roku 2019
4

7000

16 400

Syntetyczne
zestawienie
form
działalności
organizowanych
i współorganizowanych przez CKiR w ciągu roku 2019 wraz z liczbą
uczestników.

Wyszczególnienie

seanse filmowe
wystawy
festiwale i przeglądy
artystyczne
koncerty
prelekcje, spotkania,
wykłady
konkursy
pokazy teatralne
interdyscyplinarne
warsztaty
RAZEM

74

ogółem
22
0

Imprezy
ogółem
Zorganizowane
plenerowe
samodzielnie
przez jednostkę
0
22
0
0

Z płatnym
wstępem

Uczestnicy
ogółem

0
0

453
0

7

6

4

2

27610

42

0

40

33

1749

6

0

6

0

235

2
5
12
119
215

2
0
11
4
23

2
3
5
119
201

0
0
0
64
99

187
673
5300
1498
37705
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5.2.2.

Edukacja artystyczna

Działalność kulturalno-edukacyjna prowadzona jest w głównym
stopniu w oparciu o zasoby lokalowe CKiR. Najważniejszym elementem
obecnych działań edukacyjnych są zajęcia stałe, czyli warsztaty taneczne,
wokalne i inne artystyczne realizowane również przez Bibliotekę CKiR.
Z zajęć korzystają głównie mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój, a odbiorcami są
dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym.
Miejsce realizacji zajęć edukacyjnych w budynku CKiR:
• Pracownia plastyczna;
• Pracownia wokalna;
• Sala widowiskowa;
• Biblioteka dla dzieci.
Warsztaty, lekcje
Zajęcia edukacyjno-warsztatowe w CKiR to cykliczne zajęcia ze stałą
grupą odbiorców prowadzone przez instruktorów. Największym
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszą się zajęcia taneczne,
wokalne oraz artystyczne. Biblioteka CKiR co roku przygotowuje ofertę
zajęć edukacyjnych dla najmłodszych obejmującą promocję czytelnictwa
i zajęcia artystyczne.
Oferta stałych zajęć warsztatowych organizowanych przez CKiR
w 2019 r.:
Zakres tematyczny
1
Rytmika baletowa
Warsztaty tańca współczesnego
i jazzowego
Warsztaty tańca nowoczesnego
(grupa 7-9 lat)
Sekcja tańca nowoczesnego
(grupa 10-12 lat)
Sekcja tańca nowoczesnego
(grupa 13+ lat)
Warsztaty wokalne
Warsztaty wokalne
Warsztaty plastyczne

Ilość grup

Liczba
uczestników
w roku 2019

2
dzieci w wieku
przedszkolnym

3

4

1

10

dzieci i młodzież szkolna

1

5

dzieci w wieku szkolnym

1

5

dzieci i młodzież szkolna

1

15

młodzież szkolna

1

7

1

8

1
1

3
15

Odbiorcy

dzieci w wieku
przedszkolnym
młodzież szkolna
dzieci i młodzież szkolna
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Zakres tematyczny

Odbiorcy

1
Maluch w bibliotece
Lekcje biblioteczne
Klub Malucha w bibliotece
(grupa 1-5 lat)
Warsztaty plastyczne w
bibliotece (grupa 7-12 lat)
Warsztaty kulinarne w bibliotece
(grupa 7-12 lat)

Ilość
grup

Liczba
uczestników
w roku 2019

3

4

2
dzieci w wieku
przedszkolnym
dzieci i młodzież szkolna
dzieci w wieku
przedszkolnym
z rodzicami/opiekunami

5

100

16

320

1

20

dzieci i młodzież szkolna

1

15

dzieci i młodzież szkolna

1

10

33

548

RAZEM

Dodatkowo, oprócz oferty stałej w roku 2019, CKiR organizowało
sezonowe zajęcia kulturalno-edukacyjne podczas ferii zimowych
i w ramach realizacji projektów kulturalnych lub festiwali:

3

Warsztaty taneczne

CKiR – sala
widowiskowa

28.01.2019 –
08.02.2019

Warsztaty plastyczne

CKiR –
pracownia
plastyczna

Warsztaty z filcowania

Biblioteka
CKiR

28.01.2019 –
08.02.2019
1518.08.2019
28.01.2019 –
08.02.2019

Warsztaty z gier
planszowych „Zgrane
ferie”

Biblioteka
CKiR

28.01.2019 –
08.02.2019

Warsztaty z podstaw
programowania „Roboty
na start”

Biblioteka
CKiR

28.01.2019 –
08.02.2019

Plenerowe warsztaty
teatru lalkowego
„Akademia Wyobraźni”

Park Zdrojowy
im. Jana
Pawła II
(plener)

04.05.2019

76

Liczba
uczestników
w roku 2019

termin

2

Ilość grup

miejsce

1

Odbiorcy

Zakres tematyczny

4
dzieci w wieku
przedszkolnym
dzieci i młodzież
szkolna

5

6

5

50

2

30

2

34

4

56

dzieci i młodzież
szkolna

4

76

dzieci i młodzież
szkolna

1

15

dzieci i młodzież
szkolna
dzieci i młodzież
szkolna
dzieci w wieku
przedszkolnym
dzieci i młodzież
szkolna
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Pracownia plastyczna
„Kolory wakacji”
"Pszczółka przyjaciółka"
- familijne warsztaty
tworzenia domków dla
owadów zapylających
Warsztaty teatralne
Polsko-Czeski obóz
taneczny

Liczba
uczestników
w roku 2019

Warsztaty taneczne w
ramach
Międzynarodowego
Festiwalu Tańca

Ilość grup

Warsztaty twórcze dla
dzieci i rodzin

Odbiorcy

Animacje plastyczne

termin

1

miejsce

Zakres tematyczny

2
Aleja
Modrzewiowa
(plener)
Lądecki
Rynek
(plener)
CKiR – sala
widowiskowa
+ inne sale
dostępne na
terenie
miasta
CKiR –
pracownia
plastyczna

3

4

5

6

01.06.2019

dzieci i młodzież
szkolna, dorośli

1

12

22.06.2019

dzieci i młodzież
szkolna, dorośli

1

25

7-13.07.2019

dzieci, młodzież
i dorośli

58

570

1519.07.2019

dzieci i młodzież
szkolna

2

25

03.08.2019

dzieci, młodzież
i dorośli

1

30

5-9.08.2019

młodzież szkolna

1

7

1016.08.2019

dzieci i młodzież
szkolna
RAZEM

1

20

86

950

Aleja
Modrzewiowa
(plener)
CKiR – sala
widowiskowa
CKiR – sala
widowiskowa

Prowadzenie zespołów oraz grup artystycznych
W ramach działalności edukacyjnej i animacji lokalnej społeczności
oraz rozwoju kompetencji artystycznych przy CKiR działają dwa zespoły:
Nazwa zespołu
Zespół Pieśni Ludowej
„Skrzynczanki”

Zespół Orkiestry
Zdrojowej

Liczba
członków
w roku
2019

Krótki opis
Zespół ludowy, śpiewaczy, działa od ponad 40 lat
we wsi Skrzynka (Gmina Lądek-Zdrój), uczestniczy w
koncertach, festiwalach, przeglądach ludowych.
Zespół muzyczny kultywujący tradycje
uzdrowiskowych koncertów muzyki poważnej dla
kuracjuszy. Aktualnie zespół występuje
w Kawiarni Wiedeńskiej „Albrechtshalle” przy ul.
Lipowej w Lądku-Zdroju.

RAZEM
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20

5

25

77

Istotnym statutowym elementem funkcjonowania CKiR jest jego misja
edukacyjna w zakresie krzewienia kultury. Przy instytucji działają również:
• Lądecka Akademia Tańca;
• Pracownia Wokalna;
• Społeczne Ognisko Muzyczne;
• Fundacja Muzyczna przy PSM w Bystrzycy Kłodzkiej;
• Międzypokoleniowy Teatr „Stąd”;
• Zespół „Low Fen”.
5.2.3.

Promocja kultury i turystyki

Jednym z zadań realizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji są
działania promocyjno-informacyjne. W roku 2019 dział promocji i informacji
turystycznej w CKiR zrealizował następujące projekty:
❖ Redakcja, druk i kolportaż Informatora Samorządowego „Debaty
Lądeckie” – 12 000 egzemplarzy/rok (12 numerów/2019).
❖ Wydawnictwa promujące Gminę Lądek-Zdrój oraz ofertę kulturalna
i turystyczną – foldery, ulotki, informatory, plakaty, mapy, outdoor,
tablice informacyjne, wystawy – (ok 29 000 sztuk/rok 2019).
❖ Współpraca ze Stowarzyszeniem Kultura u Źródeł przy wydaniu
kryminalnej gry terenowej „Kapitan Konopka na tropie” oraz
wydawnictwa „Lądek-Zdrój - pocztówki z historii”.
❖ Produkcja wydawnicza „Nie ma takiego miasta”, „Trupy w Kletnie”
oraz „Rychtalska”.
❖ Gra miejska dla dzieci „Wędrownik Lądecki”.
❖ Współorganizacja wystaw, m.in. wystawy rysunków R. Natusiewicza
„Lądek-Zdrój i Ziemia Kłodzka”.
❖ Produkcja filmów promujących Gminę Lądek-Zdrój.
❖ Reklamy w mediach, w tym w prasie, internecie i mediach
społecznościowych.
❖ Ponad 700 projektów graficznych na potrzeby promocji różnych
wydarzeń, działań itp. (reklamy, plakaty, ulotki, projekty wydawnictw,
gadżetów, grafik i banerów itp.).
❖ Moderacja, aktualizacja i administracja portali internetowych:
o ckirladek.pl
o festiwaltanca.ladek.pl
o muzykauzrodel.pl
o 777.ladek.pl
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❖ Moderacja, aktualizacja i administracja oficjalnych tematycznych
kont na platformie Facebook (CKiR, IT oraz konta wydarzeń i festiwali
– 9 funpages’ów);
❖ Organizacja stoisk promujących Gminę Lądek-Zdrój i lokalne
atrakcje podczas największych festiwali organizowanych w LądkuZdroju.
❖ Organizacja wycieczek krajoznawczych dla seniorów do Nysy,
Bystrzycy Kłodzkiej i Kłodzka.

5.2.4.

Czytelnictwo

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
użytkowników. 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 2019 r.
Biblioteka Centrum
Kultury i Rekreacji
w Lądku Zdroju
Dział dla Dorosłych
Dział dla Dzieci
RAZEM

Zbiory ogółem w 2018 r.
na dzień 31 grudnia

Wpływy
w 2019 r.

Ubytki
w 2019 r.

Ogółem
2019 r.

10742
5692
16434

1009
266
1275

963
640
1603

10788
5318
16106

Liczba woluminów na 100 mieszkańców wynosi ogółem 198,32. Liczba
woluminów na 1 czytelnika w gminie wynosi 13,32.
W 2019 r. zakupiono do Biblioteki Centrum Kultury i Rekreacji w LądkuZdroju:
❖ 300 książek na kwotę 7900 zł z dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego;
❖ 481 książek na kwotę 11850,66 zł z budżetu Centrum Kultury
i Rekreacji w Lądku Zdroju;
❖ 24 książki na kwotę 492,35 zł z grantu „Partnerstwo dla książki”.
Razem: 805 książek na kwotę 20243,01 zł.
Zakupione książki to głównie biografie, powieści obyczajowe,
historyczne i kryminały dla dorosłych. Dla dzieci biblioteka zakupiła bajki
dla najmłodszych i powieści dla dzieci w wieku 7 – 12.
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Udostępnianie zbiorów:
Wyszczególnienie
Biblioteka dla Dorosłych w Lądku-Zdroju
Oddział dziecięcy
RAZEM

2018 r.
19 716
3 881
23 597

2019 r.
20 414
4 440
24 854

W porównaniu z 2018 r. w Bibliotece Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku-Zdroju nastąpił wzrost ogólnej liczby wypożyczeń.
Dorośli czytelnicy czytają głównie lekkie powieści kobiece i romanse,
polskie powieści historyczne i kryminały oraz biografie. 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, psychologii, polityki
i historii najnowszej.
Poza głównymi zadaniami statutowymi biblioteka prowadzi szereg
różnych działań kulturalno-edukacyjnych, promujących czytelnictwo
i integrujących społeczność lokalną, skierowanych do różnych grup
wiekowych.
Do najważniejszych należą:
• Maluch w bibliotece – cykl spotkań czytelniczych organizowanych
dla przedszkolaków.
• Lekcje biblioteczne dla uczniów, prowadzone zarówno w bibliotece,
jak i w szkołach w Lądku-Zdroju i w Trzebieszowicach.
• Klub Przedszkolaka – samodzielne zajęcia czytelniczo – integracyjne
dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.
• Pasowanie na czytelnika uczniów klas I.
• Ferie w bibliotece zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci
upowszechniające nowoczesne gry planszowe i strategiczne.
• Warsztaty plastyczne - zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7 – 12.
• Warsztaty kulinarne – w pierwszym półroczu 2019 roku biblioteka
prowadziła zajęcia kulinarne dla dzieci w wieku 7-12 lat.
• Warsztaty teatralne – zajęcia teatralne odbywały się w pierwszym
półroczu i były skierowane dla dzieci w wieku 7-12 lat.
• Spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych.
Ponadto biblioteka realizowała w 2019 r. projekt finansowany ze
środków zewnętrznych „Maszyny idą w ruch, czyli od techniki do robotyki”.
Projekt realizowany od września do grudnia 2019, dofinansowany był ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury. Przez 3 miesiące spotykaliśmy się z dziećmi
między innymi na lekcjach bibliotecznych o historii wynalazków, na
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warsztatach modelarskich, podczas których dzieci uczyły się skręcać
modele „śrubkowe”, składać konstrukcje z klocków i silikonowych wafli.
Spotykaliśmy się również na warsztatach z robotyki. Poznaliśmy roboty
Photon oraz Ozoboty, oglądaliśmy świat w 3D i robiliśmy swoje robociki ze
szczoteczek do zębów. Odbyła się także wycieczka do Wrocławia, do
Muzeum Motoryzacji i do Kolejkowa. W grudniu odbyło się spotkanie finalne,
podsumowujące realizację projektu. W całości projekcie wzięło udział 570
osób.

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.
Na terenie gminy działa sześć klubów sportowych:
1. Klub Sportowy TROJAN (piłka nożna) – klub działa nieprzerwalnie od
1948r. 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 (obecnie
Akademia Piłkarska WKS Śląsk Wrocław, Powołanie do Kadry Polski
U-13), Julia Maskiewicz (obecnie KKPK MEDYK KONIN, Puchar Polski
Kobiet 2019r.), Maksymilian Fryczkowski (Akademia Piłkarska Śląsk
Wrocław).
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 dwie drużyny młodzieżowe zrzeszające 40 zawodników.
3. Uczniowski Klub Sportowy M.L.K.S. ŚNIEŻNIK (tenis stołowy) – klub
sportowy liczący obecnie 26 zawodników, którego wychowankowie
wiele razy zdobywali medale Mistrzostw Polski PZTS, Mistrzostw
Dolnego Śląska oraz na szczególne uznanie zasługuje brązowy
medal w turnieju międzynarodowym PROTIR ITTF Słowak Cadet Open
(Słowacja 2019r.) To z tego klubu wywodzą się m.in. Anna i Katarzyna
Węgrzyn, które godnie reprezentowały swój klub i nasza gminę
podczas Mistrzostw Europy.
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4. Lądecki Klub KYOKUSHIN KARATE (karate) – klub sportowy, który
prężnie działa na arenie polskiej oraz międzynarodowej zdobywając
liczne osiągnięcia. W 2019r. klub wziął udział w 11 turniejach
zdobywając indywidualnie 36 medali (11 złotych, 17 srebrnych
i 8 brązowych). Reprezentantka klubu Izabela Targosz zdobyła
pierwsze miejsce w Pucharze Polski Kyokushin Karate.
5. Uczniowski Klub Sportowy ŻEREB-SKI ACADEMY (narciarstwo) –
prężnie działający klub zrzeszający swoich zawodników wśród dzieci
i młodzieży zdobywając liczne osiągnięcia na arenach polskiej jak
i międzynarodowej. Do największych sukcesów można zaliczyć
powołanie sześciu zawodników na mistrzostwa Świata w Austrii.
6. Lądecki Klub PETANKI (petanka) – nowo powstały 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.
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 też 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;
• Pętla Trojak (budowa trasy zakończona w 2019r, oficjalne
udostępnienie planowane jest na sezon 2020.)
5.3.1. Współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy
Lądek – Zdrój w 2019r.
Na terenie gminy Lądek – Zdrój działa
sześć klubów sportowych, których
działania
są
wspierane
zgodnie
z Zarządzeniem nr 0050.66.2019 Burmistrza
Lądka-Zdroju z dnia 14 marca 2019 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 2019.
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Powołana Komisja Konkursowa w dniu 10 kwietnia 2019. dokonała
sprawdzenia i oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym
oraz zaproponowała podział środków.
Wykaz podmiotów i wysokość
przedstawia poniższa tabela.
L.p
.
1
2
3
4
5
6

przyznanego

Wnioskodawca
Klub Sportowy „TROJAN”
ul. Kłodzka 45, 57-540 Lądek-Zdrój
Ludowy Klub Sportowy „Zamek”
57-540 Lądek-Zdrój, Trzebieszowice 150
Uczniowski Klub Sportowy M.L.K.S. „Śnieżnik”
ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śl.
Lądecki Klub Kyokushin Karate
ul. Kościuszki 36/16, 57-540 Lądek-Zdrój
Uczniowski Klub Sportowy Żereb-ski
Academy Kłodzka 50b, 57-540 Lądek-Zdrój
Lądecki Klub ,,Petanki”
Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój
Razem

dofinansowania

Kwota
wnioskowana

Kwota
przyznana

65 000 zł.

46 000 zł

47 000 zł

20 000 zł

34 000 zł

16 000 zł

10 500 zł

10 000zł

60 000 zł

20 000 zł

3 800 zł

3 000 zł

220 300 zł

115 000 zł

5.3.2. Wydarzenia sportowe i rekreacyjne
Gmina Lądek - Zdrój oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportu,
poprawy kondycji fizycznej a także organizacji wydarzeń. Chętni mogą
skorzystać z oferty klubów i organizacji sportowych i rozwijać swoje
umiejętności od piłki nożnej poprzez sztuki walki, po narciarstwo oraz tenis
stołowy.
Do dyspozycji mieszkańców są boiska piłkarskie, kompleksy typu Orlik,
siłownie zewnętrzne, ścieżki biegowe oraz ścieżki rowerowe typu
Singletrack.
Gmina Lądek-Zdrój jest współorganizatorem wielu wydarzeń
sportowych
rangi
zarówno
regionalnej,
ogólnopolskiej
jak
i międzynarodowej. W ciągu roku odbyło się wiele ciekawych wydarzeń
sportowych - najczęściej rozgrywanych cyklicznie - m.in.: Dolnośląski
Festiwal Biegów Górskich czy Rajd Dolnośląski.
W 2019 roku na terenie Gminy Lądek – Zdrój miały miejsce następujące
wydarzenia sportowe bądź o charakterze sportowo-rekreacyjnym:
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STYCZEŃ 2019
• Sportowe Wsparcie 28 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY – corocznie do akcji włącza się lokalna grupa
pasjonatów rajdów samochodowych – Rajdowa Kotlina, – dzięki,
której osoby wspierające tą szczytną akcję mają okazję na
spotkanie z kierowcami Rajdowymi oraz przejażdżkę na fotelu
pilota.

LUTY 2019
• ,,ŚLADAMI HISTORII MARIANA BUBLEWICZA”- (16.02.2019) – Druga
już edycja Przejazdu Pamięci dla M. Bublewicza organizowana
przez Fundację Mariana Bublewicza oraz Rajdową Kotlinę.

Na końcu swojej trasy zawitała do Lądka - Zdroju gdzie na
rynku został zaprezentowany samochód –Replika Forda Sierry
Mariana Bublewicza. Wydarzenie przyciągnęło za sobą rzeszę
fanów rajdów samochodowych, zarówno kibiców jak i obecnych
zawodników. Udział w wydarzeniu wzięło ok 500 osób z całej Polski.
MAJ 2019
• Turystyczna Majówka (02.05.2019 oraz 04.05.2019) – Otwarcie
pierwszej trasy rowerowej typu Singletrack Glacensis - PĘTLA
ZDRÓJ. Impreza o charakterze bardziej rekreacyjnym, promująca
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i zachęcająca do korzystania z nowo powstałej ścieżki rowerowej,
która odbiła się pozytywnym echem. Udział w dwudniowym
wydarzeniu wzięło ok 200 osób.

CZERWIEC 2019
• Speedy
Gonzales
–
Trzebieszowice – (01.06.2019) Rajd Rowerowy oraz Dzień
Dziecka w Trzebieszowicach.
Kolejna
edycja
wyścigu
rowerowego rozgrywana na
terenie
sołectwa
Trzebieszowice, tym razem połączona
z obchodami Dnia Dziecka.
W 3 kategoriach zgłosiło się
12 zawodników w klasie OPEN,
6 zawodników w klasie DO LAT
14 oraz 4 zawodników w klasie
DZIECI DO LAT 6.

•

Otwarcie Trasy Singletrack –
Pętla Orłowiec – (19.06.2019) - Otwarcie kolejnej trasy na terenie
Gminy Lądek-Zdrój wspólnie z Nadleśnictwem Lądek-Zdrój. Udział
w rekreacyjnym pokonaniu trasy wzięło udział ponad 50
rowerzystów.
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•

Rajd Terenowy – GEOTERMIA LĄDEK-ZDRÓJ (7-8.06.2019) – Rajd
Terenowy zadebiutował w Rajdowych Mistrzostwach Polski
Samochodów Terenowych i od razu przyciągnął liczne grono
zawodników.
Do imprezy zgłosiło się
aż 71 załóg, w tym cała
czołówka
krajowego
czempionatu. Oficjalny
Start oraz Meta odbyły
się na lądeckim Rynku.

Niespełna 120-km trasę
najszybciej
pokonał
duet Marek Goczał –
Michał Kuśnierz w pojeździe UTV.

•

86

Rajd Królewski Samochodów Zabytkowych (21.06.2019) - Być
może w dzisiejszych czasach nie przysługuje im już tytuł „demonów
prędkości”, ale na widok linii ich nadwozia, luksusowo

Raport o stanie gminy Lądek-Zdrój za 2019r. | Promocja, kultura, sport i rekreacja

wykończonego wnętrza czy dźwięku silnika topnieją serca
nie tylko zagorzałych
fanów motoryzacji.
Jaguary, Bentleye,
Aston
Martiny
i wiele
innych oldtimerów, które
dzięki swoim właścicielom
i firmie Rzepecki Auto
Jabłonna dostały drugie
życie pojawiły się na Ziemi
Kłodzkiej by wziąć udział
w
Rajdzie
Królewskim
Samochodów Zabytkowych. Na zawodników w Lądku – Zdroju
czekała niespełna 200 metrowa próba sportowa, na której kibice
mogli podziwiać te mało spotykane już maszyny na naszym
urokliwym Rynku.
LIPIEC 2019
• DOLNOSLĄSKI FESTIWAL BIEGÓW GÓRSKICH – (18-21.07.2019).
Kolejna edycja Dolnośląskiego Festiwalu
Biegów Górskich. Tegoroczna impreza
okazała się rekordowa z kilku powodów.
Przede
wszystkim
pobito
aż
7 rekordów tras na czele ze świetnymi
wynikami na najdłuższym festiwalowym
dystansie Biegu 7 Szczytów – 240km. Rafał
Kot i Małgorzata Pazda-Pozorska przesunęli
rywalizację w B7S na nowy poziom
sportowy. Rekordowa na festiwalu była
również frekwencja. Spośród zapisanych
na
trasy
niemal
2900
zawodników,
ostatecznie
pobiegło ponad 2500 osób,
w tym niemal 35 % kobiet, co
bardzo cieszy. W biegach dla
najmłodszych udział wzięło
niemal 300 dzieciaków.
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WRZESIEŃ 2019
•

MARATON KOLARSKI HUZAR – (05/06.09.2019)
Po raz pierwszy Gmina
Lądek – Zdrój gościła u
siebie
zawodników
tego
niezwykle
długiego i trudnego
maratonu
rowerowego.
Na
terenie
lądeckiego
Ratusza
został zorganizowany
punkt
kontrolny
(446km
wyścigu)
oraz
punkt
zapewnienia
krótkiego
odpoczynku i posiłku regeneracyjnego dla zawodników,
którzy
mieli
jeszcze
do
pokonania ponad 500km.

PAŹDZIERNIK 2019
•
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53 RAJD DOLNOSLĄSKI – (06.10.2019) – Po raz kolejny w Gminie
Lądek – Zdrój mieliśmy okazję
gościć zawodników z Rajdowych
Samochodowych
Mistrzostw
Polski,
którzy
podczas trzydniowej rywalizacji na terenie Ziemi Kłodzkiej
trzykrotnie pokonywali m.in.
klasyczny odcinek Złoty-Stok –
Orłowiec.
Dodatkowo tradycyjnie już na
Rynku w Lądku – Zdroju
zlokalizowany
był
punkt
kontrolny.
Zwycięzcą
rajdu
w klasyfikacji generalnej została załoga Buffier/Paniseri w Hyundaiu I20 klasy R5.
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5.3.3. Infrastruktura sportowa na terenie Gminy Lądek - Zdrój
Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące
ogólnodostępne obiekty:
• Stadion gminny, nadzorowany przez Klub Sportowy „Trojan” przy
ul. Kłodzkiej w Lądku- Zdroju;
• Stadion gminny, nadzorowany przez Ludowy Klub Sportowy
„Zamek” we wsi Trzebieszowice;
• Gminne boisko sportowe we wsi Konradów;
• Gminne boisko sportowe we wsi Radochów;
• Gminne boisko sportowe we wsi Skrzynka;
• Gminne boisko sportowe we wsi Trzebieszowice;
• Kompleks sportowy „Orlik”, ul. Polna 2 w Lądku-Zdroju;
• Boisko wielofunkcyjne, ul. Kościelna 31 w Lądku-Zdroju;
• Szkolna hala sportowa we wsi Trzebieszowice 150;
• Szkolna hala sportowa, ul. Kościelna 31 w Lądku-Zdroju;
• Szkolna hala sportowa, ul. Ogrodowa w Lądku-Zdroju;
• Wyciąg narciarski, ul. Kopernika w Lądku-Zdroju;
• Szkolny plac zabaw we wsi Trzebieszowice;
• Gminny plac zabaw, ul. Kłodzka w Lądku-Zdroju;
• Gminny plac zabaw, ul. Lipowa w Lądku-Zdroju;
• Przedszkolny plac zabaw, ul. Paderewskiego w Lądku-Zdroju;
• Strzelnica sportowa, ul. Widok w Lądku-Zdroju;
• Siłownia zewnętrzna na Wyspie Młyńskiej w Lądku-Zdroju;
• Siłownia zewnętrzna w Parku Zdrojowym Jana Pawła II w LądkuZdroju;
• Siłownia zewnętrzna we wsi Trzebieszowice;
• Siłownia zewnętrzna we wsi Kąty Bystrzyckie;
• Siłownia zewnętrzna we wsi Stójków;
• Trasy rowerowe typu Singletrack – blisko 30 km (Pętla Orłowiec, Pętla
Zdrój oraz Pętla Trojak).
5.3.4 Organizacja działań dla dzieci i młodzieży w zakresie sportu
1. Lokalny Animator Sportu 2019r. – 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 były zajęcia sportowe o charakterze
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ogólnorozwojowym (piłka nożna,
siatkówka, koszykówka) w wymiarze
34,5
godzin
miesięcznie
przez
każdego z animatorów w okresie
Marzec-Listopad
2019.
Zajęcia
realizowane były kontrolowane przez
pracowników gminy wg. potrzeb, na
podstawie miesięcznych harmonogramów przedkładanych przez
animatorów.
2. Szkolny Klub Sportowy 2019r. – w ramach tego programu
współfinansowane były zajęcia sportowe dla 4 grup szkolnych,
funkcjonujących przy placówkach edukacyjnych, tj.:
• 2 grupy przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w LądkuZdroju;
• 1 grupa przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach;
• 1 grupa przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Zawady
w Lądku-Zdroju.
W ramach programu prowadzone są dodatkowe zajęcia
sportowe o charakterze ogólnorozwojowym (piłka nożna, siatkówka,
koszykówka). Zajęcia realizowane i kontrolowane są przez
dyrektorów placówek na bieżąco.
5.3.5. Stypendia sportowe
Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.179.2018 Burmistrza Lądka – Zdroju
z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych zostały
przydzielone stypendia (od sierpnia 2018r. do lipca 2019r) za osiągnięcia
sportowe niżej wymienionym osobom:
• Damian Sokołowski - (za II miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski)
– 200zł/ miesięcznie;
• Szymon Sobolewski - (za zajęcie I miejsca w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików Karate Kyokushin) – 200zł/miesięcznie

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
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i perspektywicznym w skali kraju wymiarze, rok 2019 charakteryzował się
zdobyciem przez gminę kilkoma nagrodami oraz wyróżnieniami.
Najważniejszymi z nich są:
• 7. miejsce w Ogólnopolskim Ranking Gmin i Powiatów – edycja
2019.
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 tys.
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.
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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
2019, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich, Kurort
Lądek-Zdrój uzyskał w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie
wysokie – 7. Miejsce!
• I. miejsce w konkursie „EkoHestia SPA”
Gmina Lądek-Zdrój została w 2019r. Laureatem IV edycji Konkursu
EKO HESTIA SPA. 30 Października 2019 w Lądku-Zdroju nastąpiło
uroczyste ogłoszenie wyniku oraz oficjalne wręczenie nagrody dla
Kurortu Lądek-Zdrój w wysokości 100 000 zł.

EKO HESTIA SPA to jedyny w Polsce konkurs przeznaczony
wyłącznie dla polskich kurortów. Ocenia się w nim i nagradza
kompleksowe, długofalowe działania, inwestycje oraz inicjatywy na
rzecz ochrony środowiska – ważnym elementem tych działań jest też
systematyczna edukacja ekologiczna lokalnych społeczności.
Obecnie jest to już czwarta edycja konkursu, w której ocenie
podlegają nowatorskie działania i inwestycje, mające pozytywny
wpływ na środowisko, zrealizowane w latach 2013-2018.
Główna nagroda konkursowa wynosi 100 tysięcy złotych –
zgodnie z regulaminem konkursu zwycięskie uzdrowisko powinno
przeznaczyć ją na realizację pomysłów i projektów związanych
z ochroną środowiska.
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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 na podstawie Rocznego programu
współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju nr II/11/2018 w dniu 29 listopada 2018 r. 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.
Cele zostały zrealizowane poprzez realizację zadań publicznych.
Za priorytetowe zadania publiczne w roku 2019 uznano zadania w zakresie:
• kultury fizycznej i sportu,
• wypoczynku dzieci i młodzieży,
• turystyki i krajoznawstwa,
• ochrony dóbr kultury i tradycji,
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Realizując współpracę z organizacjami, w budżecie Gminy Lądek-Zdrój
na rok 2019 zaplanowano na dotacje celowe kwotę 140.000 zł. Zadania
wymienione w programie realizowano w formie otwartego konkursu ofert.
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.
• turystyki i krajoznawstwa przeznaczono kwotę 7.000 zł.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 oferty.
• ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono kwotę 5.000 zł.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 oferty.
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przeznaczono
kwotę 2.500 zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęła 1 oferta.

Raport o stanie gminy Lądek-Zdrój za 2019r. | Współpraca z organizacjami
pozarządowymi

93

Poniżej wykaz dotacji udzielonych dla organizacji pozarządowych w roku
2019:

Organizacja

Projekt

Kwota
wnioskowana

Kwota
przyznana

Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów.
Oddział Rejonowy
w Lądku-Zdroju.
Pl. Staromłyński 5
57-540 Lądek-Zdrój

X Jubileuszowy Turniej Buli
seniorów.

2 500,00 zł

2 500,00 zł

Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Lądeckiej
Pl. Staromłyński 5
57-540 Lądek-Zdrój

Noc Świętojańska –Dźwięki
Tradycji.

5 000,00 zł

2 000,00 zł

Stowarzyszenie Kultura
u Źródeł
Pl. Staromłyński 5
57-540 Lądek-Zdrój

Kapitan Konopka na tropie –
opracowanie i wydanie
turystycznej gry kryminalnej po
Gminie Lądek-Zdrój.

5 200,00 zł

4 000,00 zł

Oddział Bialski PTTK
w Lądku-Zdroju z siedzibą
ul. Kościuszki 44 57-540
Lądek-Zdrój.

Wędrówki z przewodnikiem
historycznymi ścieżkami po
Lądku-Zdroju i okolicy.

4 300,00 zł

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Kultura
u Źródeł
Pl. Staromłyński 5
57-540 Lądek-Zdrój

Lądeckie Opowieści Wigilijnerealizacja tradycyjnego
świątecznego spektaklu
międzypokoleniowego
z warsztatami artystycznymi dla
dzieci.

4 500,00 zł

2 000,00 zł

Organizacja Festiwalu Montain
Jam Generator Party Vol.2.

1 000,00 zł

600,00 zł

Czwarte Lądeckie Spotkania
Sentymentalne.

600,00 zł

400,00 zł

Lato z tańcem – warsztaty
taneczne dla dzieci i młodzieży
z Gminy Lądek-Zdrój podczas
21 MFT im. Olgi Sawickiej
w Lądku-Zdroju.

7 400,00 zł

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Działań
Kreatywnych ArteWeda
ul. Zwycięstwa 14 57-540
Lądek-Zdrój
Lądeckie Spotkania
Sentymentalne Pl.
Staromłyński 5 57-540
Lądek-Zdrój
Stowarzyszenie Kultura
u Źródeł
Pl. Staromłyński 5
57-540 Lądek-Zdrój

Razem
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17 500,00 zł
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Dodatkowo w roku 2019 w ramach konkursu dla klubów sportowych
udzielono dotację w łącznej wysokości 115.000 zł na zadania realizowane
na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
Poniżej wykaz dotacji udzielonych dla klubów sportowych w roku 2019:
L.p.

1
2
3
4
5
6

Wnioskodawca

Klub Sportowy „TROJAN”
ul. Kłodzka 45, 57-540 Lądek-Zdrój
Ludowy Klub Sportowy „Zamek”
57-540 Lądek-Zdrój, Trzebieszowice 150
Uczniowski Klub Sportowy M.L.K.S. „Śnieżnik”
ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śl.
Lądecki Klub Kyokushin Karate
ul. Kościuszki 36/16, 57-540 Lądek-Zdrój
Uczniowski Klub Sportowy Żereb-ski
Academy Kłodzka 50b, 57-540 Lądek-Zdrój
Lądecki Klub ,,Petanki”
Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój
Razem

Kwota
wnioskowana

Kwota
przyznana

65 000 zł.

46 000 zł

47 000 zł

20 000 zł

34 000 zł

16 000 zł

10 500 zł

10 000zł

60 000 zł

20 000 zł

3 800 zł
220 300 zł

3 000 zł
115 000 zł

Współpraca między Gminą a organizacjami pozarządowymi
przybierała także formy pozafinansowe:
• Gmina
Lądek-Zdrój
organizowała
otwarte
spotkanie
z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
• przekazywano
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, wsparcie sprzętowe
i organizacyjne, przekazywanie nagród, pucharów, dyplomów,
materiałów promocyjnych, itp.
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi odbywało się na
zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.
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Poniżej zdjęcia z wybranych zadań publicznych realizowanych na
terenie gminy przez organizacje pozarządowe:

Lato z tańcem - warsztaty taneczne dla dzieci

96

Raport o stanie gminy Lądek-Zdrój za 2019r. | Współpraca z organizacjami
pozarządowymi

Noc Świętojańska –Dźwięki Tradycji
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7.

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski w Gminie Lądek-Zdrój przede wszystkim
bezpośrednio oddziałuje na gminę, realizując potrzeby lokalnej
społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet
obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które
wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie
innowacji społecznych.
Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego jest czynny udział
w procesie mieszkańców, którzy swoją aktywnością i doświadczeniem
tworzą wspólny interes oraz kompromis społeczności lokalnych poprzez
kreowanie lokalnych liderów oraz budowanie tożsamości lokalnej. Budżet
partycypacyjny jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces
decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy
w samorządach oraz większą przejrzystość działań samorządu
terytorialnego.
30 sierpnia 2018 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę
NR LXI/406/2018 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części
budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2019. Na ten cel przeznaczono łącznie
kwotę 100.000 zł, z podziałem na projekty realizowane na terenie miejskim
– 60.000 zł oraz na terenach wiejskich - 40.000 zł. Określono także, że koszt
pojedynczego projektu (zadania) nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.
Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Lądek-Zdrój były
zgłaszane przez mieszkańców, grupy mieszkańców lub organizacje
społeczne na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym, z poparciem co
najmniej 15 uprawnionych osób. Projekty zadań do Budżetu
Obywatelskiego składano w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój w Biurze Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, na
formularzu ustalonym przez Radę Miejską, dostępnym w Biurze Obsługi
Klienta (pokój nr 1) oraz na stronie internetowej www.ladek.pl. Złożono
łącznie 755 kart, z tego ważnych głosów 666, głosów nieważnych 89.

98

Raport o stanie gminy Lądek-Zdrój za 2019r. | Budżet obywatelski

Poniżej tabela prezentująca wszystkie projekty wybrane do realizacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019:
POMYMIEJSCE
KWOTA w
SŁOTYTUŁ PROJEKTU
ZAKRES PROJEKTU
REALIZACJI
zł
DAWCA
WYKAZ PROJEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LĄDEK-ZDRÓJ – alokacja
środków 60000,00 zł
1
Gracjana
"Nie zgub się na
Zaprojektowani,
Lądek-Zdrój
20 000,00
Pazdyk
trasie" czyli
zakupienie i montaż
zwiększenie
11 tablic
atrakcyjności
informacyjnych nt.
szlaków
szczytów górskich
turystycznych wokół w okolicy LądkaLądka-Zdroju
Zdroju,
11 kierunkowskazów
oraz ławek.
2
Krystian
Rewitalizacja
Wykonanie
Lądek-Zdrój
20 000,00
Takuridis
kaplicy grobowej
kompletnej
(teren
rodziny von Schutter dokumentacji
cmentarza
- etap I: wykonanie
projektowej
komunalneg
dokumentacji
i kosztorysowej.
o)
projektowej i
kosztorysu
3
Gracjana
EkoStacja
Budowa wiaty
Lądek-Zdrój
19 997,40
Pazdyk
drewnianej, w której
(teren Sz.
zorganizowany
Podst. nr 1)
zostanie
przyrodniczoekologiczny punkt
edukacyjny.
RAZEM
59 997,40
Lp.

WYKAZ PROJEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH WIEJSKICH GMINY LĄDEK-ZDRÓJ
Teren dużych wsi
(Radochów, Konradów, Trzebieszowice, Skrzynka – alokacja środków 40 000,00 zł)
1

Agata
Danik

Plac zabaw

2

Łukasz
Mróz

Zakup wyposażenia
świetlicy wiejskiej w
Skrzynce

Zakup i montaż
urządzeń na plac
zabaw przy budynku
byłej szkoły w
Radochowie.
Zakup urządzeń
(kuchenka, okap,
zlewozmywak,
patelnia, taboret) do
pomieszczenia
kuchennego
w świetlicy wiejskiej
w Skrzynce.

Radochów

20 000,00

Skrzynka

20 000,00

RAZEM
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Teren małych wsi (Lutynia, Wrzosówka, Orłowiec, Wojtówka, Kąty Bystrzyckie, Stójków,
Karpno – alokacja środków 40 000,00 zł)
3
Mariusz
Gościniec Lutyński - Zakup altany, grilloLutynia,
8 000,00
Gąsiorek
miejsce czyste i
wędzarni oraz
dz. nr 86/1
przyjazne z natury
zabudowy studni na
(plac
plac sołecki.
sołecki)
4
Katarzyna
Siłownia na placu
Zakup i montaż dwóch
Stójków,
8 000,00
Pasińska
sołeckim w
urządzeń siłowni
dz. nr 54
Stójkowie
zewnętrznej.
(plac
sołecki)
5
Aleksandra Zabudowa wiaty
Zabudowa wiaty
Wojtówka
7 697,00
Mossakows wiejskiej we wsi
drewnianej ścianami
(plac
ka
Wójtówka
z plandeki oraz zakup
sołecki)
3 szt. ogrzewacza
gazowego.
6
Marianna
Plac zabaw w
Zakup i montaż jednego Kąty
8 000,00
Kosmalska
Kątach Bystrzyckich dużego urządzenia na
Bystrzyckie
plac zabaw (ścianka
, dz. nr
wspinaczkowa, dwa
95/1
ślizgi, bocianie gniazdo,
huśtawka, tunel do
przechodzenia)
7
Anna
Zadaszenie
Zadaszenie przestrzeni
Orłowiec,
8 000,00
Zatoka
przestrzeni
wystawienniczodz. nr
wystawienniczohandlowej i
93/22 plac
handlowej i
warsztatowej z
sołecki
warsztatowej na
wykorzystaniem
placu sołeckim
istniejącego muru jako
tylnej ściany.
RAZEM
39 697,00

Wszystkie projekty w 2019 r. zostały zrealizowane.
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8.

Pomoc społeczna

Ocena Zasobów pomocy Społecznej za rok 2019 to dokument
sporządzony po raz 9 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, 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. Stale 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. Do niedawna
korzystającymi 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,
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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, a także osobom
i rodzinom z problemem alkoholowym, problemem narkomanii oraz
przemocy domowej.
Do zadań Ośrodka należy udzielanie pomocy osobom, rodzinom.
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. Wielkość
środków finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje
świadczeń, ich liczba oraz liczba rodzin, które otrzymały pomoc
przedstawia się następująco:
Udzielone świadczenia — zasiłki stale w 2019 r.:
Liczba osób
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń
(w zł)

Liczba
rodzin

Liczba
osób w
rodzinach

Zasiłki stałe — ogółem

46

448

250.121

46

66

W tym przyznanych dla
osoby:
- samotnie
gospodarującej

35

350

208.670

35

35

- pozostającej w rodzinie

12

98

41.451

12

32

Formy pomocy

Zasiłki stałe stanowią osłonę socjalną dla osób całkowicie niezdolnych
do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które 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. Pełna wysokość zasiłku stałego dla osoby bez
dochodu wynosi 645 zł i nie może być niższy aniżeli 30 zł.
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Udzielone świadczenia w 2019 r. (zadanie własne Gminy)
Liczba osób
którym
przyznano
decyzją
świadczeni
a

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń
(w zł)

Liczba
rodzin

Liczba
osób w
rodzinach

Zasiłki okresowe —
ogółem

93

683

241.937

92

172

w tym: środki własne

0

0

0

0

0

w tym przyznane z
powodu
(z wiersza 1):
Bezrobocia

61

420

158.529

60

122

Długotrwałej choroby

3

12

2369

3

4

Niepełnosprawności

13

87

28.976

13

26

Możliwości utrzymania lub
nabycia uprawnień do
świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia
społecznego

0

0

0

0

0

Innego powodu

36

164

52.064

35

60

Schronienie

5

1038

19.580

5

5

Usługi opiekuńcze ogółem

21

2566

13.561

21

22

Sprawienie pogrzebu

0

0

0

0

0

Zasiłki celowe i w naturze ogółem

85

x

61.422

84

141

w tym:
a) zasiłki celowe

70

x

57.709

69

115

b) zasiłki specjalne
celowe

15

29

3.713

14

25

c) zasiłki celowe
— zdarzenie losowe

0

0

0

0

0

d) zasiłki rzeczowe

0

0

0

0

0

Formy pomocy
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Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” 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 Wielkopolskiego i udziału środków
własnych Gminy Lądek-Zdrój w realizacji Programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” w 2019 r.
Środki Wojewody

Środki Gminy Lądek-Zdrój

84.674,15

56.449,44

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń rzeczowych
realizowana z programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”
w 2019 r.

Wyszczególnienie
Liczba osób, którym decyzją
świadczenie przyznano
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach
Liczba świadczeń
Koszt świadczeń (w zł) podana w
zaokrągleniu - kwota
Z tego:
Środki własne gminy
Dotacja

104

świadczenie
pieniężne

świadczenia rzeczowe

ogółem

w tym na
wsi

ogółem

w tym na wsi

30

12

0

0

30
53
204

12
22
80

0
0
0

0
0
0

38.010

15.010

0

0

15.204

6.004

0

0

22.806

9.006

0

0
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Pomoc w formie posiłku realizowana z programu „Pomoc Państwa
w Zakresie Dożywiania” - 2019 r.
Posiłek
w tym:
Wyszczególnienie

Ogółem

w tym
na wsi

Dzieci do 7 roku
życia

Uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

Ogółem

w tym
na wsi

Ogółem

w tym
na wsi

Liczba osób korzystających
z posiłku

90

8

19

4

29

4

Pełnego obiadu

90

8

19

4

29

4

Jednego dania gorącego

1

0

1

1

0

0

Mleka, bułki/kanapki

0

0

0

0

0

0

Liczba rodzin

67

6

0

0

0

0

Liczba osób w rodzinach

157

23

0

0

0

0

Liczba posiłków

12.899

1.010

2.051

592

3.281

229

Pełnego obiadu

12.867

1.010

2.019

592

3.281

229

Jednego dania gorącego

32

0

32

0

0

0

Mleka, bułki/kanapki

0

0

0

0

0

0

Koszt posiłków — kwota
podana w zaokrągleniu

103.113

5.978

8 890

2.476

27.985

1.896

Z tego:
Środki własne gminy

41.246

2.391

3.556

991

11.194

759

Dotacja

61.867

3.587

5.334

1.485

16.791

1.137

7,99

5,92

4,33

8,53

8,28

8,75

Koszt jednego posiłku
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Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa oraz liczba wypłaconych świadczeń w 2019 r.

Kwota (w zł)

Liczba wypłaconych
świadczeń

Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:

538.861

4615

do ukończenia 5 roku życia

119.320

1256

powyżej 5 roku życia do ukończenia
18 roku życia

382.416

3084

powyżej 18 roku życia do ukończenia
21 roku życia

34.290

254

powyżej 21 roku życia do ukończenia
24 roku życia

2.835

21

229.704

1851

18.000

18

26.738

69

Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

42.031
27.840

207
260

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania

31.430

430

Dodatek z tyt. Wielodzietności
Rozpoczęcia roku szkolnego
Zasiłki pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy

57.665
26.000
374.454
110.249

607
260
2008
178

Świadczenia pielęgnacyjne

320.187

203

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

39.000

39

Zasiłek dla opiekuna

56.420

91

Świadczenie rodzicielskie

187.795

205

Świadczenia wypłacone na podst. Art.5, ust.3, ustawy o
świadczeniach rodzinnych (tzw. zł za zł)

59.758

661

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

12.000

3

Dobry start

204.450

682

3.438.145

690

Wyszczególnienie

Dodatki do zasiłków rodzinnych, tego
z tytułu:
Urodzenia dziecka
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

świadczenie rodzina 500+
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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 2019r.
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2019

ZADANIA USTAWOWE

2019

1

POMOC SPOŁECZNA

206

2

ŚWIADCZENIA RODZINNE

578

3

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

66

4

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

690

5

DOBRY START 300+

513

Oprócz realizacji zadań określonych ustawami i przepisami
wykonawczymi do tych ustaw Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju
również w 2019 r. starał się, stosownie do istniejących potrzeb, rozwijać
usługi,
szczególnie
usługi
opiekuńcze
dla
osób
starszych
i niepełnosprawnych oraz podejmować działania umożliwiające rozwój
usług społecznych, jak również działań wspomagających osoby (i rodziny)
zagrożone marginalizacją zawodową i społeczną.
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Gmina Lądek-Zdrój uzyskała w roku 2019 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 2019 pomocą asystenta zostało objętych 13 rodzin, dzieci
w rodzinach 29.
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9.
9.1.

Pomoc publiczna i opłata uzdrowiskowa
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 2019 wydano przedsiębiorcom
decyzje przyznające pomoc publiczną w następującym zakresie:
• umorzenie zaległości podatkowych na łączna kwotę 152.400,00- zł;
• umorzenie odsetek od zaległości podatkowych na łączną kwotę
63.180,00 zł;
• rozłożenie na raty zaległości podatkowych na łączną kwotę
250.363,49 zł;
• odroczenie terminu płatności na łączną kwotę 350.089,60 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
– 7 przedsiębiorcom;
• w formie rozłożenia na raty zaległości podatkowych –
6 przedsiębiorcom;
• w formie odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych
– 2 przedsiębiorcom.
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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 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 (tj. Dz. U
z 2020 r. poz. 708 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości
pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
461) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
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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 2019 r. została udzielona na łączną
kwotę 146.589,45 zł (189 szt. wniosków).

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. 2017 poz.
1056 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
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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 2019 była to kwota 3,50 zł od osoby dorosłej
i 1,50 zł od dziecka do ukończenia 12 roku życia.
Wysokość wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej za rok 2019 to kwota
1.143.918,00 zł.
Uchwała Nr XV/86/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia
26 października 2015 w sprawie opłaty uzdrowiskowej
(Dz. Urz.
Województwa Dolnośląskiego z 10 listopada 2015 Nr poz. 4625), która
obowiązywała m.in. w roku 2019 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 238 ze zm.).
Ilość inkasentów pobierających opłatę uzdrowiskową w roku 2019:
62 osoby fizyczne i prawne.
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10. Zasoby mieszkaniowe
Zasady oraz procedury wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lądek-Zdrój reguluje
Uchwała Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXXIII/274/09 z dnia 25 czerwca
2009r w sprawie zasad wynajmowania lokali wychodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Lądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z 2009 r. Nr 128, poz. 2656) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
nr XXV/166/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIII/274/09 Rady Miejskiej Lądku-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z 2016 r. poz. 2804).
W miarę posiadanych możliwości Gmina zaspokaja najpilniejsze
potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach,
które jednocześnie znalazły się w trudnych warunkach mieszkaniowych.
W rozumieniu uchwał Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 30 maja 2016
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.
W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o najem socjalny to średni
miesięczny dochód na jednego chłonka 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.
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W okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. do Urzędu
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój wypłynęło łącznie 53 wnioski o wynajmem
lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Lądek-Zdrój oraz na poprawę
warunków mieszkaniowych.
Społeczna Komisja Mieszkaniowa obradowała 14 listopada 2019 roku.
Po analizie wszystkich wniosków przez Komisje, został sporządzony wykaz
osób spełniających kryteria do wynajmu mieszkania z zasobu Gminy LądekZdrój
w latach 2019/2020.
Na wykazie umieszczone zostały:
• rodziny kwalifikujące się do zawarcia umów lokali mieszkalnych – 3
• rodziny kwalifikujące się do zawarcia umów najmu socjalnego – 6
• rodziny kwalifikujące się na poprawę warunków mieszkaniowych – 13
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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 KSRG.
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.
W roku 2019 zakupiono nowe węże do narzędzia hydraulicznego
Holmatro dla OSP Lądek-Zdrój - koszt zakupu to 15 000,00 zł.
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Sytuacja zdarzeniowa na terenie gminy w 2019 r.
W roku 2019 odnotowano 194 interwencje, W minionym roku
odnotowano dwa duże pożary na terenie Gminy Lądek Zdrój tj. Pożar
kamienicy przy ul. T. Kościuszki oraz pożar zabudowań przy basenie.
Udział w akcjach w minionym roku poszczególnych jednostek:

Lp.

Nazwa jednostki

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Ilość druhów
biorących
udział w
akcjach
SUMA

Razem
ilość
akcji
2019

1.

OSP KSRG Lądek-Zdrój

38

104

4

1280

146

2.

OSP KSRG Trzebieszowice

15

26

1

216

42

3.

OSP Radochów

2

1

1

12

4

4.

OSP Konradów

1

0

0

6

1

5.

OSP Skrzynka

1

0

0

2

1

Łącznie na terenie Gminy odnotowano:
•
•
•

pożary – 57,
miejscowe zagrożenia – 131,
alarmy fałszywe – 6.

11.2. Obrona Cywilna i sprawy obronne
11.2.1. Obrona cywilna
We wrześniu w ramach „Kompleksowego – Wieloszczeblowego
Powiatowego Ćwiczenia Obronnego” przeprowadzono na bazie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Lądku-Zdroju ćwiczenia służb. Symulacja pod tytułem
„Uzbrojeni napastnicy wtargną do szkoły podstawowej nr 1 w Lądku - Zdrój,
którzy wezmą zakładników a następnie zabarykadują się w jednym
z pomieszczeń.”
Ćwiczenie miało również na celu sprawdzenie cichej ewakuacji
uczniów w bezpieczne miejsce. Obserwujące akcję służby oceniły
działania szkoły jako bardzo dobre.
W ramach tygodniowych ćwiczeń doskonalono także prace związaną
z różnymi zagrożeniami, pracownicy ćwiczyli pracę przy łączności radiowej
z poszczególnymi służbami. W roku 2019 przeprowadzono również
ćwiczenia ewakuacyjne we wszystkich placówkach oświatowych.
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11.2.2. Kwalifikacja Wojskowa
Na podstawie art.43 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019r. 1541)
Wojewodowie ogłaszają kwalifikację wojskową na obszarze województwa
w drodze obwieszczeń.
Kwalifikację wojskową przeprowadza się na podstawie Wojewódzkiego
planu w oparciu o pisemne wnioski wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast oraz Wojskowych Komend Uzupełnień. Gminy sporządzają rejestr
osób podlegających kwalifikacji wojskowej, który jest aktualizowany do
czasu stawiennictwa.
Podczas pracy Lekarskie Komisji Wojskowej, która ustala kategorię
wojskową uczestniczy przedstawiciel gminy, który prowadzi dokumentację
stawiennictwa, przyznanych kategorii oraz wydanych książeczek
wojskowych. W roku 2019 kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Lądek-Zdrój
podlegało 41 osób.
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12.

Straż Miejska

Straż
Miejska
w
Lądku-Zdroju
w
okresie
sprawozdawczym
wykonywała obowiązki i za-dania
wynikające
przede
wszystkim
z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
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.

12.1. Realizowane zadania w 2019r.
Główne zadania przyjęte do realizacji to miedzy innymi: kontrola
otoczenia terenów szkolnych, kontrola miejsc przebywania nieletnich na
wagarach, egzekwowanie przestrzegania zakazu spożywania alkoholu
w miejscach niedozwolonych, rozwijanie współpracy z Policją, szczególnie
w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli miasta,
kuracjuszy i turystów, zabezpieczenie miejsc zdarzeń, kolizji i wypadków
drogowych, kontrole targowiska miejskiego, 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 podczas
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imprez masowych i kulturowych, przeciwdziałanie przypadkom niszczenia
mienia komunalnego takich jak ławki, kosze uliczne, lampy oświetlenia
ulicznego, zanieczyszczania 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 LądkuZdroju, 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 2019 roku przejęto z interwencji - 12 bezpańskich psów i 5 kotów.
2 koty i 5 psów oddano do Schroniska dla zwierząt. Dla 4 psów i 3 kotów
znaleziono nowe domy a 3 psy powróciły do swoich właścicieli. Ponadto
w 2019 roku przeprowadzono sterylizację bezpańskich psów i kotów.
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. o.o.,
5) Szkołami Podstawowymi i Liceum Ogólnokształcącym,
6) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.

12.2. Służby patrolowe
W okresie sprawozdawczym Straż Miejska pełniła służby w systemie
dwuzmianowym.

Odbyto łącznie 427 patroli. Były to:
• patrole piesze,
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•
•

patrole zmotoryzowane,
patrole z funkcjonariuszami Policji (wspólnych służb było 264).

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,
a w szczególności na wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu
drogowym oraz łamaniu zakazu spożywania alkoholu w miejscach
niedozwolonych.
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:
1. rejonów szkół,
2. miejsc gromadzenia się młodzieży,
3. rejonów wokół lokali rozrywkowych oraz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych,
4. nieruchomości pod względem utrzymania czystości i porządku,
5. targowiska miejskiego,
6. cmentarzy,
7. miejsc pobytu osób bezdomnych,
8. parków w celu wyeliminowania dewastacji mienia,
9. miejsc, gdzie szczególnie są łamane przepisy ruchu drogowego.

12.2. Przyjęte zgłoszenia i podjęte interwencje
Straż Miejska w Lądku-Zdroju przyjęła
482 interwencje 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 oraz bezpańskich zwierząt.
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12.3. Wykroczenia
12.3.1. 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 nieprzyzwoitych w miejscu publicznym, niestosowaniu
się do przepisów porządkowych wydanych z mocy ustawy,
wylewaniu płynów oraz nieczystości w niedozwolonym miejscu,
umieszczaniu plakatów w miejscach niedozwolonych, naruszeniu
przepisów przeciwpożarowych.
Realizowane zadania:
• patrolowanie rejonów szkół, pogadanki z uczniami i współpraca
z pedagogami wspólnie z funkcjonariuszami Policji,
• reagowanie na zgłoszenia mieszkańców o fakcie zakłócania ładu
i porządku publicznego,
• reagowanie na naruszanie porządku prawnego.
Straż Miejska ujawniła 72 wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi
publicznemu, obyczajności publicznej, przeciwko urządzeniom użytku
publicznego oraz wykroczeniom przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia,
w tym:
• 54 wykroczenia zakończono pouczeniem,
• nałożono 16 mandatów karnych,
• skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Kłodzku.
12.3.2. Wykroczenia
przeciwko
w komunikacji

bezpieczeństwu

i

porządkowi

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.
Realizowane zadania:
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systematyczne reagowanie na naruszanie prawa o ruchu
drogowym,
patrolowanie w rejonach szkół i zwracanie uwagi na ruch
pieszych,
kontrolowanie miejsc, gdzie szczególnie są łamane przepisy
ruchu drogowego.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili w tym zakresie
653 wykroczenia, z czego 556 zakończono pouczeniem, nałożono
68 mandatów karnych i skierowano 29 wniosków o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Kłodzku.
12.3.3. 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.
Realizowane zadania:
• kontrola miejsc, w których gromadzą się osoby mogące
spożywać alkohol,
• patrolowanie miejsc w obrębie szkół,
• współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminą
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W roku 2019 ukarano mandatami karnymi 10 osób, pouczono
6 osób. W ramach wspólnych służb z Policją zatrzymano 2
nietrzeźwych kierujących. Doprowadzono do miejsca zamieszkania
lub do Komisariatu Policji 9 nietrzeźwych osób.

12.4. Czynności profilaktyczno–prewencyjne:
Czynności różne podejmowane przez Straż Miejską w 2019 (ilość):
• asysta udzielona kasjerce do banku - 246,
• zabezpieczenie imprez - 25,
• kontrole dyscypliny meldunkowej na potrzeby UMiG -15,
• kontrole
dyscypliny
meldunkowej
przedpoborowych
uchylających się od obowiązku wojskowego – 21,
• zrealizowane nakazy sądowe -10,
• zabezpieczenie miejsc kolizji i wypadków drogowych – 5,
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wizje lokalne na potrzeby UMiG, OPS, LUK – 19,
Interwencje – 482,
służby wspólne z Policją - 264,
asysty udzielone funkcjonariuszom Policji – 386.
Statystyka wyników Straży Miejskiej za rok 2019

1.

Rodzaj wykroczenia

Przeciwko porządkowi i spokojowi
publicznemu - Art. 49-64
2.
Przeciwko bezpieczeństwu osób i
mienia - Art. 70-83
3.
Przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji - Art. 84-103
4.
Przeciwko obyczajności - Art.140-142
5.
Przeciwko urządzeniom użytku
publicznego - Art.143-145
6.
Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
7.
Wykroczenia przeciwko zdrowiu
8.
Ustawa o ochronie zwierząt oraz
zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt
9.
Inne wykroczenia
OGÓŁEM

Mandaty

Wnioski do
Sądu
oraz
wszczęte
RSOW

Razem

L.
p.

Poucze
-nia

Ilość

Kwota

7

1

500-,

1

9

32

11

800-,

0

43

556

68

8450-,

29

653

1

2

150-,

0

3

13

2

200-,

2

17

6
4

10
1

1000-,
500-,

0
3

16
8

1

0

0-,

0

1

6
626

2
97

150-,
11750-,

2
37

10
760
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13.

Inwestycje
W roku 2019 wykonano następujące inwestycje:
1) Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku-Zdroju.

Zadanie
finansowane
ze
środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na podstawie umowy
nr
220/2017/Wn07/FG-hg-dg/D
z dnia 26-09-2017r. Wykonawcą
robót było Przedsiębiorstwo Budowy
Kopalń PeBeKa, umowę podpisano
18 czerwca 2018r. na kwotę
18 016 517,25- zł.
Nadzór geologiczny/inwestorski
pełnił
HPC
Polgeol,
umowę
podpisano 4 lipca 2018r. Kwota 292 740,00- zł. Prace wiertnicze
zostały zakończone w marcu 2019r.
osiągając
cel
wiercenia
na
głębokości 2500 m, we wrześniu
Marszałek
Województwa
Dolnośląskiego zatwierdził dokumentację geologiczną otworu LZT-1.
Projekt został w całości rozliczony w NFOŚiGW.
2. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku
dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia centrum
przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości.
W dniu 17 maja 2017r. gmina podpisała umowę o dofinansowaniu
nr RPDS.01.03.01-02-0011/16 w/w projektu z EFRR w ramach RPO WD 20142020 na kwotę 4 603 766,23- zł. Od stycznia 2018r. rozpoczęto roboty
budowlane, które ostatecznie zakończyły się w czerwcu 2019r., wszystkie
ostateczne odbiory budynek inkubatora przedsiębiorczości uzyskał na
początku sierpnia. Również w tym miesiącu wprowadzono operatora
i nastąpiło uruchomienie Inkubatora Przedsiębiorczości.
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W
wyniku
postępowania
przetargowego
nr
WR.271.11.2019.206 podpisano w
dniu
02.08.2019r.
umowę
z firmą CONSULTING GROUP
Tomasz
Zalewski,
której
przedmiotem pełnienie funkcji
Operatora
Inkubatora
przedsiębiorczości
w
LądkuZdroju. Kwota zadania w roku
2019 to 93 845,39 zł.
7 sierpnia 2019r. Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju przekazał
uprawnienia Operatora Zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości,
wybranej w drodze przetargu, firmie Consulting Group Tomasz Zalewski
z siedzibą w Lądku - Zdroju. Opiekę nad przedsięwzięciem powierzono jej
ze względu na bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń,
doradztwa biznesowego oraz zarządzania obiektami o charakterze
społeczno-rozwojowym.
Inkubator Przedsiębiorczości mieści się w budynku dawnego Dworca
Kolejowego. Po gruntownym
remoncie w budynku powstało
14 biur zaprojektowanych z myślą
o nowopowstających i młodych
firmach. Istnieje także możliwość
utworzenia
tzw.
„biura
wirtualnego”. Najemcy mogą
korzystać z sal konferencyjnych,
szkoleniowych oraz przestrzeni
coworkingowych. W Inkubatorze prowadzone jest stałe
doradztwo prawne, księgowe i
finansowe, a specjaliści pomagają przy wszystkich kwestiach związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przestrzeni przygotowanej na codzienną pracę jednoosobowych,
małych i średnich firm, szkoleniowców oraz wykładowców powstały już
firmy zajmujące się m.in.: działaniami związanymi ze zdrową żywnością oraz
rozwojem w dziedzinie biotechnologii, usług administracyjnych
dotyczących obsługi biur i doradztwa zawodowego, szkoleń służących
rozwijaniu tzw. kompetencji miękkich oraz kursy BHP. W obiekcie mają
siedzibę firmy, które zajmują się ponad to: usługami z zakresu zarządzania
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nieruchomościami, zagospodarowania terenów zieleni, działalnością
związaną z oprogramowaniem i grafiką komputerową, reklamą oraz
marketingiem, a także gabinet terapii sensorycznej.

Na przełomie 2019/2020 r. odbyły się w Inkubatorze następujące
wydarzenia m.in.:
• III Sudecki Kongres Samorządowy;
• Stacja Rozwój zaprasza na podróż do zdrowia;
• koncert zespołu Valentiny Vatutiny;
• Gala Przyjaciół Centrum Integracji Społecznej;
• Konferencja podsumowująca I etap odwiertu geotermalnego;
• Stop powodzi – dodatkowa ochrona przeciwpowodziowa dla
Ziemi Kłodzkiej – konsultacje społeczne;
• Wernisaż prac konkursowych „Kolej na przełomie wieków
w Dolinie Białej Lądeckiej”;
• Szkolenie dla mieszkańców – Kasa czeka czas ucieka (Dobra
atmosfera);
• 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
• Konferencja – Pieniądze na Twój Biznes;
• Konkurs walentynkowy – I love Lądek – Zdrój;
• Wystawa historycznych fotografii Mariana Bublewicza;
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konferencja i seminarium Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu „Transfer wiedzy i technologii z zakresu żywności
wysokiej jakości”;
Koncert „Z kolędą dla Babci i Dziadka”;
Dzień Sportowy z Karoliną Riemen–Żerebecką „Motywacja
i pasje, wyznacznikiem drogi do sukcesu”;
Spotkanie - opowieści i fotografie z podróży Małgorzata
Bednarek – Dwa Morza Jordania;
koncert grup hip-hop: Mnihu&Elzet, "Drużyna Odysei Umysłu";
wykład Burmistrza Lądka – Zdroju dla młodzieży LO im. Andrzeja
Zawady dot. cyberbezpieczeństwa.

3. Przebudowa targowiska w Lądku – Zdroju wraz z budową parkingu,
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków
gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn. ewid.
020808_4 Lądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto
Projekt realizowany
ramach PROW 20142020 w ramach naboru
dla operacji „Inwestycje w targowiska lub
obiekty
budowlane
przeznaczone na cele
promocji
lokalnych
produktów”, Umowa nr
00008-65171-UM0100006/17, kwota dofinasowania - 992 462,00- zł. W roku
2018 przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót
budowlanych, podpisano umowę
w dniu 20.08.2018r. na kwotę
2 043 257,61 zł.
Prace
budowlane
zakończono
w grudniu 2019 roku, nowe targowisko
zaczęło funkcjonować od początku
roku 2020.
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4. Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach wg projektu typ SW –
03B
Projekt realizowany ramach PROW 2014-2020 w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje
typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, Umowa nr 0004665170-UM0110024/18, kwota dofinasowania 478 975,00 zł.

W roku 2018 przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę robót
budowlanych, podpisano
umowę w dniu 27-11-2018r. na kwotę
1 396 205,54 zł. W roku 2019 przeprowadzono prace budowlane, w lutym
2020 budowa świetlicy została ukończona i budynek uzyskał wszystkie
niezbędne odbiory oraz uzyskał decyzję pozwolenie na użytkowanie.
5. Przebudowa schodów terenowych oraz utwardzenie terenu części
gminnej działki nr 263 w Skrzynce
Zadanie wykonano w oparciu o projekt indywidualny sporządzony przez
Biuro Usług Inżynierskich mgr inż. Paweł Ślęzak w Bystrzycy Kłodzkiej.
Wykonawcą inwestycji była Firma "OLIWIA" z Nowej Rudy i realizowała
inwestycję zgodnie z umową nr WR.7021.1.2019.202 z dn. 04.12.2019r.
W ramach zadania wykonano nowe schody z płyt granitowych, poręcz
oraz drogę z kostki granitowej.
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Zadanie zostało zakończone w terminie określonym w umowie
jw., tj. 27.12.2019r. Całkowity koszt zadania - 94 000,00 zł
6. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz Przebudowa
schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w LądkuZdroju.
W roku 2019 wykonano projekt wykonawczo-budowlany przez firmę PolInwest Andrzej Szajdziński z Kalisza. Projekt uzyskał Decyzję – pozwolenie na
budowę nr 79/IX/B/2019 z dn. 22.10.2019 r. Kwota zadania - 10 500,00 zł,
Realizację inwestycji na podstawie w/w dokumentacji przewidziano w roku
2020.
7. Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę
narad oraz budowy schodów zewnętrznych - obudowa i zadaszenie
klatki schodowej.
W zakres zadania obejmował obudowę
klatki schodowej ścianami murowanymi oraz
przykrycie
dachem
wraz
z
robotami
wykończeniowymi.
Wykonawcą
robót
budowlanych była firma "WORK-BUD" USŁUGI
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REMONTOWO- BUDOWLANE Andrzej Marciniak z TRZEBIESZOWIC. Kwota
zadania - 19 491,97 zł.
8. Remiza OSP Lądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy
W zakres zadania wchodziły prace budowlane polegające na
wykonaniu posadzki w pomieszczeniu na piętrze remizy oraz ocieplenie
poddasza.
Koszt zadania - 39 957,54 zł.
9. Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1segment A
Zadanie wykonano w oparciu o projekt indywidualny sporządzony przez
Biuro Projektowe - FIRMA
„HTM” w KŁODZKU na
podstawie Pozwolenia na
budowę Nr 42/IX/B/2016
z dnia 18.08.2016 r.
Wykonawcą
robót
budo-wlanych była firma
Grzegorz Waluś Energo z
Lądka-Zdroju,
która
realizowała
inwestycję
zgodnie
z
umową
nr
WR.7021.12.2019.206 z dnia
12.07.2019r. W ramach inwestycji wymieniono piony wodno-kanalizacyjne
oraz wyremontowano dwie łazienki wraz z toaletami, w tym na nowo
powstała toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie zostało zakończone w terminie określonym w umowie
jw., tj. 23.10.2019r. Kwota zadania - 415 000,00 zł.
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10. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach.
W ramach zadania wymieniono okna wraz z parapetami oraz rynny
w budynku szkoły gdzie odbywają się zajęcia Zerówki. Koszt zadania
- 15 890,18 zł.
11. Rekonstrukcja
sali
w Trzebieszowicach.

sportowej

w

Szkole

Podstawowej

W ramach zadania wykonano posadzkę sportową na podłodze
z desek oraz piłkochwyt z siatki od strony balkonu. Koszt zadania
- 59 961,19 zł.

12. Rozbudowa oświetlenia ulicznego pl. M. C. Skłodowskiej – parking.
W ramach zadania zamontowano 3 lampy Typu Led dla doświetlenia
parkingu przy ul. M. C. Skłodowskiej. Wykonawcą zadania była firma
Grzegorz Waluś Energo 7 z Lądka-Zdroju. Koszt zadania - 11 254,50 zł.
13. Odbudowa kamienic po pożarze koniec ul. Kościelna 2, 4 i 6.
W roku 2019 wykonano projekt wykonawczo-budowlany przez firmę PolInwest Andrzej Szajdziński z Kalisza dla budynku kamienicy nr 4. Koszt
zadania - 34 993,50 zł. Dodatkowo, w wyniku postępowania
przetargowego nr WR.271.14.2019.206 w dniu 16.12.2019r., podpisano
umowę z firmą Zakład Usług Budowlanych Sp. Z o.o. z siedzibą w Bardzie na
„Odbudowę kamienicy przy ulicy Kościelnej 2 w Lądku Zdroju. Firma została
wprowadzona na budowę w dniu 07.01.2020r.
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14. Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego remont muszli koncertowej.
W roku 2018 przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót
budowlanych, podpisano umowę w dniu 30-08-2018r. na kwotę 309 000,00
zł.

W roku 2019 przeprowadzono dalszy ciąg prac remontowobudowlanych muszli koncertowej, w maju parce zostały zakończone
i odebrane. Koszt całego zadania - 436 906,84 zł
15. Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich
w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Lądku-Zdroju przy
ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr. Stare Miasto.
W roku 2018 przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę robót
budowlanych, podpisano umowę w dniu 19-10-2018r. na kwotę 394 612,24
zł. W roku 2019 przeprowadzono dalszy ciąg prac remontowobudowlanych w budynku, w maju parce zostały zakończone i odebrane.
Koszt całego zadania - 408 288,25 zł.
16. Adaptacja budynku przy ul. Klonowej 13 w celu utworzenia
mieszkań komunalnych.
W roku 2019 wykonano projekt wykonawczo-budowlany przez firmę
PRACOWNIA PROJEKTOWĄ ‘PIK’ s.c. Anna i Maciej Pindurowie z Żor.
Uzyskano pozwolenie na budowę nr 88/IX/B/2019 z dn. 14.11.2019r. Koszt
zadania - 48 834,59 zł.
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17. Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego oraz utwardzenie
części terenu dz. nr 287 obręb Stary Zdrój pod zatokę postojową
przy ul. Al. Marzeń.
W ramach zadania przebudowano nawierzchnię chodnika
zlokalizowanego w parku im. Juliusza Słowackiego z tłuczniowej na kostkę
betonową w kolorze „barwy jesieni” oraz utwardzono teren zatoki
postojowej.

W ramach prac powstał także
chodnik o szerokości 2 m, o powierzchni 438 m2 oraz zatoka
postojowa
z
kostki
betonowej
o powierzchni 320 m2. Wartość
zadania: 159 000,00 zł.

18. Budowa oświetlenia przy ul. Aleja Marzeń.

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci oświetlenia
ulicznego przy Al. Marzeń oraz
montaż 7 punktów oświetleniowych.
Wartość zadania - 26 243,46 zł
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19. Modernizacja kładek dla pieszych nad rz. B. Lądecką w Lądku –
Zdroju ul. Langiewicza ul. Widok oraz w Trzebieszowicach
i Radochowie oraz mostu w ciągu drogi gminnej nr 119839D nad
rz. Białą Lądecką w Trzebieszowicach.
W ramach zadania
zmodernizowano
4 kładki dla pieszych na
terenie Gminy. 2 kładki na
terenie miasta - pierwsza
łącząca ul. Wiejską z ul. Widok,
druga
łącząca
ul. Wiejską z ul. Langiewicza oraz 2 kładki na
terenach
wiejskich:
w
Radochowie
oraz
kładkę w Trzebieszowicach.
Modernizacja
obejmowała również podwieszany chodnik przy moście drogowym
w Trzebieszo-wicach przy przychodni zdrowia.
Zakres modernizacji: demontaż starego drewnianego pokładu,
mechaniczne czyszczenie ognisk korozji
metalowych
elementów
konstrukcji,
malowanie elementów konstrukcyjnych
i balustrady, montaż nowego pokładu z
krat
pomostowych
ocynkowanych
zgrzewanych.
Wartość
zadania:
122 696,19 zł

20. Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 234 w Skrzynce.
Zakres
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zadania

obejmował:
montaż
bariery
mostowej
U-14a – poziom powstrzymywania N2 na
odcinku 24 m (12 m x 2 strony jezdni), słupki
montowane co 2 m, montaż na kotwy
chemiczne M16, czyszczenie pobocza jezdni
z roślinności. Wartość zadania: 13 916, 22 zł
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21. Utwardzenie części terenu dz. nr 227/50 o. Stare Miasto Lądek –
Zdrój
Zakres zadania obejmował utwardzenie powierzchni 54 m2 drogi
wewnętrznej- działka nr 227/50 obręb Stary Zdrój poprzez wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej. Konieczność utwardzenia tego terenu była
związana z powstawaniem po opadach deszczu kałuż utrudniających
komunikację mieszkańcom budynku Zdrojowa 20.
Wartość zadania: 11 000,00 zł.
22. Budowa przepustu na drodze gminnej nr 365 w Radochowie wraz
z budową odwodnienia drogi
Realizacja zadania była związana z koniecznością poprawienia
odwodnienia drogi gminnej nr 365 w Radochowie. W zakres zadania
wchodziło budowa przepustu (odwodnienia liniowego) odbierającego
wody opadowe z drogi leśnej prowadzącej do Jaskini Radochowskiej oraz
z drogi wewnętrznej nr 405. Ułożony został również odcinek cieku
przyjezdniowego z koryt betonowych wzdłuż drogi wewnętrznej nr 365 na
długości 125 m. Wartość zadania: 31 000,00 zł
23. Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Lądek – Zdrój

nr

119833D

ul.

Wolności

W dniu 18.11.2019r. podpisana została umowa na realizację prac
budowlanych przy przebudowie ul. Wolności. Prace budowlane zostały
rozpoczęte w dniu 25.11.2019r. Zakres zamówienia obejmuje:
• kompleksową
przebudowę
drogi:
wykonanie
nowej
nawierzchni
jezdni
z betonu asfaltowego
oraz chodników o
nawierzchni z kostki
granitowej,
a
na
odcinku od ul. Lipowej
do
sanatorium
„Jubilat”
z
płyt
granitowych płomieniowanych i kostki granitowej;
• budowę nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do
budynków;
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•

wymianę instalacji oświetlenia ulicznego.

Zadanie realizowane jest w 2019 i w 2020 roku, a całkowita wartość
zadania wynosi 2 870 836,26- zł. Zadanie dofinansowywane jest z Funduszu
Dróg Samorządowych, kwota otrzymanej dotacji wynosi 1 017 501,91 zł.
W
2019
roku
wykonano część robót
rozbiórkowych, m. in.
Rozebrano
nawierzchnię jezdni.
Wartość prac zrealizownych w 2019r. to
kwota 45 641,62 zł.

W 2019 r. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla
następujących zadań inwestycyjnych:
24. Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce
Zakres zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji projektowej
dla przebudowy odcinka drogi o długości 550 m, obejmującego
wykonanie nawierzchni bitumicznej. Wartość robót budowlanych wg.
kosztorysu inwestorskiego: 151 473,48 zł. Wartość dokumentacji: 5 781,00 zł
25. Budowa parkingu dla samochodów osobowych na dz. nr 309/7
obręb Stare Miasto w Lądku – Zdroju
Zamówienie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej dla
budowy parkingu na dz. nr 309/7 obręb Stare Miasto (działka sąsiadująca
z cmentarzem komunalnym).
Projektowany parking na terenie działki nr 309/7 przewidziany jest dla
78 pojazdów osobowych w tym dwa miejsca dla niepełnosprawnych.
Łączna powierzchnia miejsc postojowych i dróg manewrowych to 1855m2.
Wymiary stanowisk postojowych 2,5x5,0mb, usytuowanych prostopadle do
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dróg manewrowych. Kosztorysowa wartość zadania: 617 294,13 zł. Wartość
dokumentacji: 24 969,00 zł.
26. Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Lądku - Zdroju
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy ul. Kościelnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gwieździstą do
skrzyżowania z ul. Wiejską. Zakres inwestycji obejmuje:
• kompleksową przebudowę drogi;
• budowę nowej sieci wodociągowej z przyłączami do budynków;
• budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej;
• budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego;
Całkowita wartość dokumentacji: 86 100,00 zł. Wartość zakresu
dokumentacji wykonanej w 2019 roku: 25 000,00 zł
Inwestycje na drogach powiatowych realizowanych przez Powiat
Kłodzki przy współudziale Gminy Lądek – Zdrój:
27. Przebudowa chodnika ul. Kłodzka w Lądku – Zdroju
Udział Gminy Lądek – Zdrój: 31 000,00 zł
28. Remont drogi powiatowej przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km
Udział Gminy Lądek – Zdrój: 113 865,00 zł
29. Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie
W ramach zadania w pomieszczeniu świetlicy na parterze we
wschodnim skrzydle budynku wymieniono 7 sztuk okien drewnianych na
okna z PCV, zamontowano parapety wewnętrzne PCV i zewnętrzne
z blachy powlekanej. Otynkowano szpalety okienne wewnętrzne
i zewnętrzne. Podłączono nową instalację elektryczną. Kwota zadania 20 000 zł.
29. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach
Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu
Marszałkowskiego – 19 996,00 zł i funduszu
sołeckiego - 19 997,31 zł.
Świetlicę doposażono w podstawowy sprzęt
gospodarstwa domowego, który przyczynia się do
pełnego wykorzystania obiektu oraz wzrostu
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aktywności lokalnych form zorganizowania ludności. Koszt całego zadania
– 39 993,31 zł.
30. Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej
W wyniku zapytania ofertowego zakupiono 20 składanych stołów
konferencyjnych oraz 120 krzeseł konferencyjnych typu CORTINA. Wartość
zakupu to łącznie 23 985,00 zł.

31. Budowa siłowni zewnętrznej w Konradowie
W ramach zadania wykonano projekt usytuowania urządzeń siłowni
zewnętrznej oraz zakupiono i zamontowano urządzenie plenerowe do
ćwiczeń: wyciskanie-wyciąg, wahadło+ biegacz+ twister, prasę nożna
pojedynczą oraz regulamin. Wartość zadania – 19 952,7- zł.
32. Samochód służbowy marki DACIA DUSTER Comfort
W
zapytaniu
ofertowym
otrzymano
3 oferty. W dniu 20 maja 2019r. podpisano
umowę z firmą Smektała Sp. Z o.o. na dostawę
samochodu za cenę 71 999,00 zł.
W dniu 16 sierpnia 2019r. przedstawiciele
Straży Miejskiej odebrali w pełni oklejony
i oznakowany samochód DACIA DUSTER.
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Inne projekty współfinansowane ze środków UE realizowane przez
Gminę Lądek-Zdrój (koordynowane w Wydziale Inwestycji i Rozwoju):
1) Projekt „Dolnośląskie Żłobki” współfinansowany z budżetu środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD 2014-2020.
Gmina Lądek-Zdrój jest odpowiedzialna za realizację następujących
zadań określonych w projekcie: powstanie żłobka dla 20 dzieci,
dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w zakresie wymogów,
montaż wyposażenia zakupionego przez Lidera Partnerstwa,
zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przez okres max.12
miesięcy, w tym: uruchomienie nowych miejsc, zatrudnienie
niezbędnej kadry spełniającej wymagania określone w ustawie
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, świadczenie usług
opiekuńczych, organizacja zajęć edukacyjnych, zapewnienie
wyżywienia. Kwota zadania w roku 2019 to 230 346,53 zł.
2) Projekt „Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła
drogą do sukcesu” - projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach RPOWD
2014-2020. Realizacja projektu to zakup wyposażenia i utworzenie
nowych pracowni lekcyjnych, które stanowią wsparcie w edukacji
uczniów oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych i kółek w Szkole Podstawowej w Lądku-Zdroju
i Trzebieszowicach w sumie dla 312 uczniów. Kwota zadania w roku
2019 to 388 394,69 zł.
3) Projekt „Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej
części Dolnego Śląska" finansowany z budżetu środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD 2014-2020.
Gmina Lądek-Zdrój występuje w projekcie jako Partner - w ramach
umowy partnerskiej zobowiązana jest do zatrudnienia animatoraterapeuty/doradcy-coach’a na ¾ etatu. Wynagrodzenie jest w pełni
finansowane ze środków pochodzących z projektu. Kwota zadania
w roku 2019 to 5 785,01 zł.
4) Projekt „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy”
współfinansowany ze środków europejskich w ramach RPO WD 20142020. Gmina Lądek-Zdrój występuje jako Partner, w ramach umowy
partnerskiej Gmina zobowiązała się do przeprowadzenia
postępowania
przetargowego
na
wyłonienie
doradcy
zawodowego i pośrednika pracy. W dniu 3 października 2019 r. został
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ogłoszony przetarg nieograniczony nr WR.271.15.2019.206, w wyniku
którego w dniu 20 listopada 2019r. podpisano umowę z firmą
COMSMART Dominik Zduńczuk. Wynagrodzenie Wykonawcy jest
w pełni finansowane ze środków pochodzących z projektu. Kwota
zadania w roku 2019 to 32 000,00 zł
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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:
o dla drogi nr 390 – 4,37 km;
o dla drogi nr 392 – 3,44 km;
• poza granicami miasta:
o dla drogi nr 390 – 7,00 km;
o dla drogi nr 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
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przebudowie ul. Kopernika i ul. Zamkowej, ul. Rataja, ul. Słonecznej, ul. Alei
Marzeń. Na pl. Marii Curie Skłodowskiej został wybudowany parking dla
samochodów osobowych. W 2019 r. rozpoczęta została przebudowa
ul. Wolności. Zrealizowana została inwestycja dotycząca wykonania
nawierzchni ulepszonej z kostki betonowej na chodniku w parku im Juliusza
Słowackiego oraz utwardzono teren pod zatokę postojową przy Al. Marzeń.
W gorszym stanie technicznym są drogi powiatowe przebiegające przez
teren Gminy. Nie mniej jednak Powiat Kłodzki, chociaż zawsze przy udziale
finansowym Gminy realizuje inwestycje prowadzące do poprawy stanu
infrastruktury drogowej. W 2019 r. wykonany został remont drogi
powiatowej przez wieś Orłowiec na odcinku 1,5 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.
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
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13

Pl. Jagielloński

119801D

0,083

14
15
16
17
18
19
20
21

Kolejowa
Kopernika
Kosmonautów
Kościelna
Krokusów
Krótka
Langiewicza
Leśna

119802D
119803D
119804D
119805D
119847D
119806D
119807D
119808D

0,112
0,244
0,147
0,413
0,244
0,122
0,785
0,445
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WYKAZ DRÓG GMINNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA
LĄDEK-ZDRÓJ
L.p. nazwa ulicy
nr ewid.
Długość [km]
22
Makowa
119848D
0,247
23

Aleja Marzeń

119809D

0,537

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Miła
Moniuszki
Nadbrzeżna
Niezapominajek
Paderewskiego
Pl. Partyzantów
Polna
Powst. Wlkp.
Przechodnia
Rataja
Rynek

119810D
119811D
119812D
119849D
119813D
119814D
119815D
119816D
119817D
119818D
119819D

0,139
0,593
0,329
0,357
0,204
0,253
0,098
0,421
0,269
0,248
0,252

35

Pl. Skłodowskiej

119820D

0,146

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Słodowa
Słoneczna
Słowackiego
Spacerowa
Pl. Staromłyński
Stokrotek
Storczyków
Strażacka
Śnieżna
Parkowa
Trzech Wieszczy
Węglowa
Wiosenna
Wiejska
Wolności
Wrzosowa
Zamkowa I
Zamkowa II
Zdrojowa
Zwycięstwa
Żwirki i Wigury

119821D
119822D
119823D
119824D
119825D
119850D
119851D
119826D
119827D
119828D
119829D
119830D
119831D
119832D
119833D
119852D
119834D
119835D
119836D
119837D
119838D
razem

0,316
0,129
0,116
0,302
0,095
0,255
0,23
0,174
0,827
0,584
0,194
0,416
0,64
2,193
0,571
0,059
0,474
0,383
0,298
0,523
0,329
18,926
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WYKAZ DRÓG GMINNYCH POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA
l.p.
gmina Lądek - Zdrój
nr ewid.
Długość [km]
Trzebieszowice od drogi
wojewódzkiej nr 392 (przy
57
119839D
0,447
Przychodni Zdrowia) do drogi
powiatowej nr 3258
Trzebieszowice od drogi
wojewódzkiej nr 392 (przy
58
119840D
1,576
Zamku) do drogi powiatowej
nr 3258
Trzebieszowice od drogi
wojewódzkiej nr 392 (stary
59
119841D
1,901
odcinek) do drogi gminnej nr
119984D (przy Zamku)
Stójków droga przez wieś - od
drogi wojewódzkiej nr 392 do
60
119842D
1,082
drogi wojewódzkiej nr 392
Radochów odcinek od
skrzyżowania z drogą
61
119843D
1,313
powiatową do skrzyżowania z
drogą gminną ul. Wiejską
Radochów odcinek od
skrzyżowania z drogą
62
119844D
1,745
powiatową do skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 392
Razem
8,064
Ogółem
26,99
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DROGI WEWNĘTRZNE O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
l.p.
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

gmina Lądek - Zdrój
Skrzynka droga główna przez
wieś
Skrzynka
Skrzynka
Skrzynka
Skrzynka
Kąty Bystrzyckie
Trzebieszowice
Trzebieszowice
Trzebieszowice
Trzebieszowice - Radochów
Radochów
Radochów
Radochów
Radochów
Radochów
Radochów
Konradów
Konradów
Orłowiec
Stójków
Stójków
Stójków
Stójków

nr ewid.

Długość [km]

234, 235/1 i 232

3,300

268
269/1
262
258
68/2
181
354, 427 i 428
401/2
535, 531, 501
401,405
365
391
270
455, 458
429, 431
420 i 426
436
86
6
27
62
291, 294,139
RAZEM

0,450
0,250
0,305
0,939
0,445
0,470
0,814
0,025
0,600
0,758
0,798
0,624
0,117
0,510
0,340
0,135
0,121
0,209
0.334
0,550
0,400
1,046
13,206
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Wykaz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta
Lądek – Zdrój:
Lp.

Nr
dro
-gi

Przebieg drogi

Miejscowość

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

Wykaz dróg powiatowych poza granicami administracyjnymi miasta
Lądek – Zdrój;
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
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Nr drogi
3253D
3251D
3249D
3250D
3252D
3257D
3258D

Przebieg drogi
Przez wieś Radochów
Wojtówka – Wrzosówka - Lutynia
Przez wieś Orłowiec
Lądek – Zdrój – granica Państwa
Od DW 392 do DW 392 przez Kąty Bystrzyckie
Przez wieś Konradów
Od DW 392 w kierunku wsi Skrzynka
Razem

Długość drogi [km]
3,25
9,36
3,60
5,75
7,96
6,00
5,15
41,07
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14.2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych realizację inwestycji
dotyczących gminnej infrastruktury drogowej
W 2019 r. Gmina Lądek – Zdrój w celu pozyskania środków na remonty
dróg gminnych wnioskowała do następujących instytucji:
• Dolnośląski Urząd Wojewódzki
o w ramach środków na usuwanie i zapobieganie skutków klęsk
żywiołowych;
o w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej;
o w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
o w ramach środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych;
o w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.
Dużym sukcesem jest pozyskanie dofinansowania ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi
gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Lądek – Zdrój”, dzięki
czemu można było rozpocząć prace związane z przebudową tej ulicy.
Kwota uzyskanej dotacji to 1 017 501,91 zł.
Ponadto gmina złożyła wniosek na dofinasowanie w 2019 r., w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych
przebudowy dwóch dróg
uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu z 2013 r.:
• przebudowa drogi gminnej nr 189 w Trzebieszowicach o długości
0,750 km, w km 0+000-0+750 (intensywne opady deszczu
czerwiec 2013r.);
• przebudowa drogi gminnej nr 433/1 w Radochowie o długości
0,300 km, w km 0+000-0+300 (intensywne opady deszczu
czerwiec 2013r.).
Niestety tym razem nie udało się pozyskać dofinansowania na
realizację tych inwestycji, w związku z czym w tym roku ponownie został
złożony wniosek o dofinansowanie na te dwie drogi.
W ramach środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
którymi dysponuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego został złożony
wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 258
w Skrzynce”.
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14.3. Zimowe utrzymanie dróg w 2019 r.
14.3.1. 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;
• Lądeckie
Usługi
Komunalne
ul.
Fabryczna
7a,
tel. (74) 8 148 465 w godz. 15:00 – 7:00, tel. (74) 8 146 358
w godz. 6:00 – 14:00.
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) 8 117 872, 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 stosowna 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 całoroczną
umowę na letnie i zimowe oczyszczanie dróg gminnych na terenie miasta
otrzymując wynagrodzenie ryczałtowe: Miesięczne wynagrodzenie spółki
LUK w 2019 r. wynosiło 32 500,00 zł.
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14.3.2. 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.
Rozliczenie kosztów z.u.d. na terenach gminy
Stójków, Lutynia, Orłowiec – ROMEX Roman Lemieszek
Faktura
lp.
nr

data

1

okres rozliczeniowy

wartość brutto

mieszanka listopad

1 345,68
14 871,60

2

1//19

02.01.2019

listopad grudzień

3

FV/6/19

28.01.2019

mieszanka styczeń

4

FV/9/19

01.02.2019

styczeń

27 313,20

5

FV/13/19

04.03.2019

luty

5 248,80

972,00

razem
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Rozliczenie kosztów z.u.d. na terenach gminy
Skrzynka, Trzebieszowice Usługi Leśne T. Makowski
lp.

Faktura
nr

data

1

1/2019

06.01.2019

2

5/2019

okres rozliczeniowy

wartość brutto

grudzień

5 346,00

styczeń luty

17 398,82
razem

22744,82-

Trzebieszowice- AGROWALD Helena Najder
lp.

Faktura
nr

data

okres rozliczeniowy

wartość brutto

1

1/2019

06.01.2019

grudzień

729,00

2

3/2019

07.02.19

styczeń

7 921,80
razem

8 650,80-

Radochów, Kąty Bystrzyckie- Usługi Leśne Mateusz Baranowski
lp.

Faktura
nr

data

okres rozliczeniowy

wartość brutto

1

1//19

07.01.19

listopad grudzień

5 054,40

2

2//19

07.01.20

listopad grudzień

1 166,40

3

5//19

11.02

styczeń

11 080,80

4

4//19

11.02

styczeń

2 138,40

5

7/3//19

15.03

luty

583,20

6/3//19

14.03.19

luty

2 322,80
razem
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22 346,00

Rozliczenie kosztów z.u.d. na terenach gminy
Konradów DREWART- Jakub Kuzdraliński
Faktura

lp.

nr

data

okres rozliczeniowy

wartość brutto

1

01//2019

02.01.2019

listopad grudzień

1900,80

2

FA/2019/02

03.02.2019

styczeń

5195,52

3

FA/2019/03

04.03.2019

luty

855,36
razem

7951,68

Razem obszar wiejski 112 044,58 zł
W ramach przygotowań do sezonu zimowego 2019/2020 zrealizowano
zakup następujących materiałów:
• sól drogowa, w ilości 26,00 t., za kwotę 6 683,82 zł;
• piasek, w ilości 153,20 t., za kwotę 4 710,90 zł.

14.4. 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”.

14.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zrealizowane wydatki bieżące związane z kosztami energii oświetlenia
ulicznego na terenie gminy oraz eksploatacją i konserwacją urządzeń
energetycznych wyniosły w 2019 r. 513 411,83 zł.

W 2019 roku zostały zrealizowane następujące inwestycje:
•

Oświetlenie parkingu na pl. Marii Curie Skłodowskiej - wartość
zadania - 11 254,50 zł;
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Budowa oświetlenia ulicznego przy Al. Marzeń - wartość zadania
- 26 243,46 zł.

Raport o stanie gminy Lądek-Zdrój za 2019r. | Infrastruktura drogowa

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,
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•
•
•

letnim i zimowym utrzymaniem alejek parkowych (zamiatanie,
odśnieżanie),
wywozem odpadów z koszy parkowych,
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 2013r. Firma Eneris Surowce S.A.
świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy LądekZdrój. Firma prowadzi również Punkt Selektywnego Gromadzenia
Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK oraz wyposaża nieruchomości
w pojemniki. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania zagospodarowywane są w Regionalnym Centrum
Gospodarowania Odpadami w Domaszkowicach, ul. Piłsudskiego 32,
Nysa, ponieważ Gmina Lądek-Zdrój zgłosiła akces do województwa
opolskiego i tam jest ujęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
dla Województwa Opolskiego jako region południowo zachodni.
Od lipca 2017r. na terenie Gminy Lądek-Zdrój obowiązuje Uchwała
XXXVIII/254/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dn. 20 marca 2017r.
(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
segreguje 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.
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Poniżej tabela dane na 2019r. dot. ilości deklaracji oraz liczby osób
objętych systemem gosp. odpadami:
LICZBA DEKLARACJI ZŁOŻONYCH PRZEZ
MIESZKAŃCÓW GMINY LĄDEK-ZDRÓJ

3901

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH SYSTEMEM NA TEREN
MIASTA

3068

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH SYSTEMEM NA TEREN
WSI

2751

ILOŚĆ DEKLARACJI DOT. POJEMNIKÓW

528

W 2019r. odebrano z terenu miasta i gminy Lądek-Zdrój 3 180,3 Mg
odpadów komunalnych o 83,2 Mg więcej niż w 2018r. Większa ilość
odpadów jest związana z wzrastającą liczbą turystów odwiedzających
Gminę. W 2018r. odebrano 2 849,4 Mg zmieszanych odpadów
komunalnych, mniej o 136,68 Mg w stosunku do 2017r.

15.3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 20162020" został przyjęty Uchwałą nr XXIV.149.2016r. 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.28.11.2016r. w sprawie
przyjęcia PGN dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2016-2020.
Przy opracowywaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy LądekZdrój wzięto pod uwagę następujące założenia:
• Planem objęto całość obszaru geograficznego Gminy LądekZdrój,
• 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
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•
•

(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 w cieplarnianych,
• zwiększenie
odsetka
energii
pochodzącej
ze
źródeł
odnawialnych i alternatywnych,
• podniesienie efektywności energetycznej.
Są to trzy główne cele, które będzie realizować Gmina nie tylko do 2020
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, z e są one sprecyzowane, mierzalne,
osiągalne, realistyczne oraz ograniczone czasowo. Cel strategiczny określa
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długoterminowe
uzupełnieniem.

kierunki
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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 2020 jest ograniczenie poziomu emisji
dwutlenku węgla o około 10%. Zakładana redukcja poziomu emisji w roku
docelowym (2020) wyniesie 3 509,06 Mg.
Emisja dwutlenku węgla w poszczególnych sektorach w roku
bazowym (2014 r.) oraz w roku docelowym (2020 r.) w Mg/rok:
Całkowita emisja CO2

Użyteczność publiczna
Mieszkalnictwo
Transport
Oświetlenie

748,69
17 858,68
16 228,48
661,38

2020
wariant
podstawowy
811,06
18 696,24
17 488,33
793,66

Gospodarka
wodno- kanalizacyjna
Działalność gospodarcza
RAZEM

61,57

64,64

58,18

6 531,33
44 104,12

7 251,69
45 105,63

6 526,52
40 595,06

Sektor

2014

2020
wariant docelowy
729,95
16 826,61
15 739,50
714,29

Prognozuje się, iż do roku 2020 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.
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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,
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,
pomóc (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 2020
roku
Realizacja szczegółowych działań owocować będzie osiągnięciem
założonego celu strategicznego w wyznaczonym okresie czasowym, tj. do
2020 roku.

W Planie wyszczególniono zadania:
•
•
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edukacyjne i promocyjne - (nieinwestycyjne),
inwestycyjne.
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Poniżej lista zadań i harmonogram wdrażania zadań
zaproponowanych do realizacji do 2020 roku przez Gminę Lądek-Zdrój:
Realizator

Zadanie

Gmina
LądekZdrój

Remont Ratusza
– I etap wymiany stolarki
okiennej wraz z
zewnętrznymi i
wewnętrznymi
parapetami

Szacunkowy
koszt
[zł]

354 589,68

Okres
realizacji

2019 2020

Orientacyj
-ny efekt
redukcji
emisji CO2

Możliwe źródła
finansowania

30%

Środki własne,
Środki UE,
Środki WFOS ,
Środki
NFOSiGW,
środki MKiDN

Gmina
LądekZdrój/
LUK sp.
z o. o.

Modernizacja
Oczyszczalni
Ścieków w
Lądku-Zdroju

10 000 000

2019 2022

20%

Gmina
LądekZdrój

Europejskie
Centrum
Uzdrowiskowe –
Adaptacja
Domu
Zdrojowego

15 000 000

2019 2022

30%

Gmina
LądekZdrój

Budowa
przedszkola
integracyjnego z
oddziałem
żłobkowym w
Lądku-Zdroju
Budowa
przedszkola
integracyjnego z
oddziałem
żłobkowym w
Lądku-Zdroju
etap II –
budowa
oddziału
żłobkowego

7 890 000

2016 2018

30%

Środki własne,
środki UE,
Środki WFOS ,
Środki
NFOSiGW,
premia
termomodernizacyjna
Śródki własne,
Śródki UE,
Śródki WFOS ,
Środki
NFOSiGW,
premia
termomoderni zacyjna

Środki własne,
Środki UE

Raport o stanie gminy Lądek-Zdrój za 2019r. | Ochrona środowiska naturalnego

159

Realizator

Gmina
LądekZdrój

Zadanie

Poszukiwania wód
termalnych otworem
LZT-1 w Lądku-Zdroju.

Szacunkowy
koszt
[zł]

18 309 257,25

Okres
realizacji

2016 2022

Orientacyj
-ny efekt
redukcji
emisji CO2

Możliwe
źródła
finansow
ania

65%

Środki
NFOSiG
W

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy na lata 2016-2020 został przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/149/2016 z dn. 20 kwietnia 2016 r. Gmina
realizuje cele zapisane w tym dokumencie, między innymi udzielając
wsparcia finansowego dla mieszkańców wymieniających stare źródła
ciepła.
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
nieprowadzących
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 2019 roku przy wsparciu Gminy Lądek – Zdrój
zlikwidowanych zostało 19 stałopalnych źródeł ciepła.
Suma dotacji wypłaconej mieszkańcom Gminy w 2019 r. wyniosła 55
986,93 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 27 000,00 zł.
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, a rozpoczęcie
naboru wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców planowane było
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w maju 2020 r., jednak ze względu na sytuację epidemiologiczna panującą
w kraju zostało przesunięte na lipiec tego roku.
W 2019 roku z tytułu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla
uzyskania dotacji Gmina poniosła koszt w kwocie 8 610,00 zł.

15.4. Place zabaw
Na terenie gminy zlokalizowanych jest 8 placów zabaw. Na terenie
miasta znajdują się 2 miejskie place zabaw zlokalizowane przy ul. Lipowej
(w parku 1000-lecia) oraz przy ul. Ogrodowej i Kłodzkiej 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, nad którym sprawuje kontrolę Dyrektor Szkoły. Pozostałe
4 to sołeckie place zabaw, realizowane z funduszy sołeckich, zlokalizowane
we wsiach: Konradów, Kąty Bystrzyckie, Lutynia, Radochów, nadzorowane
przez poszczególnych Sołtysów Wsi.
Miejskie place zabaw na bieżąco są kontrolowane i usuwane są drobne
usterki - w przypadku większych uszkodzeń, elementy są zabezpieczane
bądź demontowane i naprawiane lub wymieniane na nowe (adekwatnie
do posiadanych środków finansowych). W roku 2019r. na placu zabaw przy
ul. Ogrodowej/ul. Kłodzkiej wykonano nawierzchnię bezpieczną (żwirową)
przy zestawach zabawowych.
Również na terenie gminy znajdują się dwa punkty aktywności fizycznej,
na których usytuowano zestawy siłowni zewnętrznych (w parku 1000-lecia
oraz na „Wyspie Młyńskiej”)
Utrzymanie tych obiektów polega na ich kontroli, bieżącej konserwacji
(np. czyszczenie, malowanie, dokręcanie śrub), utrzymywanie czystości,
zlecaniu wymiany na nowe elementy bądź naprawy uszkodzonych
elementów.
Zgodnie z przepisami budowlanymi, dodatkowo raz na 4 lata są
zlecane kontrole techniczne placów zabaw.

15.5. Ochrona zwierząt
Rada Miejska Lądka-Zdroju zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997
o ochronie zwierząt, Uchwałą nr V/34/2019 z dnia 28 lutego 2019r., przyjęła
"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2019r.".
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Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach
realizowane jest na podstawie zawartej umowy (od 2016r) z Fundacją "Pod
Psia Gwiazdą" z/s przy ul. Sienkiewicza 12, 57-320 Polanica –Zdrój,
prowadzącą schronisko dla zwierząt w Kłodzku z/s pod adresem:
ul. Półwiejska 20, 57-300 Kłodzko. W 2019r. do schroniska oddano 5 sztuk
psów oraz 1 kota.
W ramach środków przewidzianych w/w Programie Gmina Lądek-Zdrój
realizuje kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt, na podstawie umowy
z Przychodnią Weterynaryjną Ledowski Aleksander & Ledowski Michał z/s
pod adresem: ul. Kłodzka 12, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Koszt opieki nad
bezdomnymi zwierzętami wyniósł w 2019r. 18 793,50 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 w Lądku- Zdroju, pod nadzorem Starostwa Powiatowego
w Kłodzku. Gospodarka prowadzona jest w oparciu o Ustawę o Lasach
z 28 września 1991r. oraz opracowane na jej podstawie aktualne
Uproszczone Plany Urządzania Lasu. Siedziba Wydziału zlokalizowana jest
w budynku Gimnazjum przy ul. Zamenhofa 2.

15.1. Użytkowanie lasu
Na chwilę obecną na terenie Gminnych lasów Uzdrowiskowych
wykonuje się tylko i wyłącznie cięcia sanitarne. W 2019 r. skupiono się na
usuwaniu wywrotów, drzew trocinkowych, posuszu czynnego jak
i jałowego, w celu ochrony naszych drzewostanów.
W 2019 r. pozyskano:
1. Obręb Miasto:
a) drewno iglaste – 7329,59 m³;
b) drewno liściaste – 148,55 m³.
Razem: 7478,14 m³.
W tym:
• drewno wielkowymiarowe – 4068,58 m³;
• drewno średniowymiarowe – 3419,56 m³.
2. Obręb Wieś:
a) drewno iglaste – 15,65 m³;
b) drewno liściaste – 0 m³
Razem: 15,65 m³
W tym:
• drewno średniowymiarowe – 15,65 m³
Wartość sprzedanego w 2019 r. drewna wyniosła 1 675 081,89 zł brutto.
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Średnia wartość sprzedanego 1m³ wyniosła 223,99 zł brutto, co jest
bardzo wysoką ceną.

15.2. Hodowla lasu
W związku z połączeniem dwóch kompleksów leśnych w 2018r.
zwiększył się również rozmiar prac do wykonania w zakresie hodowli lasu.
W drzewostanach „wiejskich” przez wiele lat nie były prowadzone żadne
zabiegi hodowlane. W 2019 r. kontynuowano prace hodowlane w obu
obrębach.
Poniżej przedstawiamy zestawienie wykonanych prac:
1) Obręb Miasto:
• odnowiono powierzchnię 1,18 ha, na której posadzono 7600 szt.
sadzonek jodły, sosny, buka, modrzewia;
• czyszczenia wczesne i późne – 10,20ha – wykonane przez
zatrudnionego na etacie pilarza;
• melioracje, porządkowanie terenu, przygotowanie pod sadzenia –
4,50ha;
• obkaszanie sadzonek – 8,68 ha – kosiarką spalinową oraz kosami
ręcznymi- wykonane przez zatrudnionego pilarza oraz skazanych.
Razem zabiegi: 24,56ha.
2) Obręb Wieś:
• odnowiono powierzchnię 0,17 h, na której posadzono 600 szt.
sadzonek buka, modrzewia oraz – Konradów, Radochów;
• czyszczenia wczesne i późne – 1,10 ha – wykonane przez
zatrudnionego na etacie pilarza – obręb Radochów;
• melioracje, porządkowanie terenu, przygotowanie pod sadzenia –
2,50ha – obręby Konradów i Radochów;
• obkaszanie sadzonek – 0,32 ha – zabieg wykonano dwukrotnie –
obręb Konradów, Radochów.
Razem zabiegi: 4,09 ha

15.3. 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
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feromonowe, które służą do odłowu chrząszczy. Przez cały okres letni
monitorowano drzewostany, usuwaliśmy gniazda kornikowe. Drewno
wywożono z kornikiem na bieżąco. Okorowano około 300 m³ drewna – korę
wraz z kornikiem spalono.
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 2019 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 2019 wykonano:
1) Obręb Miasto:
• wykładanie pułapek feromonowych - 50 szt.;
• wykładanie pułapek klasycznych (przysposobienie złomów,
wywrotów) - 40 szt.;
• czyszczenie budek lęgowych PCL - 150 szt.;
• kontrolę
i
czyszczenie
pułapek
feromonowych
i wyszukiwanie drzew trocinkowych;
• zabezpieczanie upraw przed zgryzaniem – „Emolem” - 7,68
ha;
• przeglądy i naprawy wszystkich grodzeń - 4,70 ha.
2) Obręb Wieś:
• wykładanie pułapek feromonowych – 6 szt. – Konradów;
• kontrolę
i
czyszczenie
pułapek
feromonowych,
wyszukiwanie drzew trocinkowych;
• zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem – „Emol” – 0,32 ha.
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15.4. Zagospodarowanie turystyczne
W 2019 r. wykonane zostały na terenie lasów „miejskich” ścieżki
rowerowe –Single Truck. „Pętla Trojak” ma długość 5 km co w sumie łącznie
z „Pętlą Zdrój” daje nam 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 8,5 km rowów przydrożnych.
W 2019 r. zwałowano 2km dróg leśnych, zamontowano pierwsze
odwodnienia liniowe.
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.
Ogród ciągle się rozwija, w 2019 r. wprowadzono nowe nasadzenia.
Ogrodem od 2018r. bezpośrednio zajmuję się spółka Lądeckie Usługi
Komunalne, która dba o wizerunek ogrodu, wykonanie szeregu prac oraz
udostępnia ogród do zwiedzania. Dzięki wykonanym przez Gminę
inwestycjom Arboretum można zwiedzać również w godzinach nocnych.

15.5. Podsumowanie
Klimat zmienia się na naszych oczach, temperatury rosną, brakuje
opadów a my musimy się dostosować i tak zabezpieczyć nasze
drzewostany by ten najcenniejszy majątek jaki posiadamy czyli przyrodę
przekazać następnym pokoleniom w stanie nie gorszym niż zastaliśmy.
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 2019r. 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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16. Gospodarka rolna i łowiecka
16.1. 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.

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
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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 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 550 gospodarstw
rolnych w większości stanowiących gospodarstwa małe. Jest to
niekorzystna struktura wielkościowa która wpływa na ograniczone
możliwości rozwoju i dalszą ich egzystencję. Przy górskiej specyfice gminy
Lądek – Zdrój takie gospodarstwa mogą funkcjonować w charakterze
gospodarstw agroturystycznych, łączących wiele różnych funkcji.
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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 370 ha gruntów będących własnością
Gminy Lądek – Zdrój z przeznaczeniem na cele związane z produkcją rolną.
Stanowi to średnio około 35% 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.

16.2. Gospodarstwa rolne
Zgodnie z Ustawą o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa
się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 przedmiotowej ustawy,
o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1ha przeliczeniowy,
stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej,
osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej
osobowości prawnej. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy
o podatku rolnym, użytki rolne sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako
V i VI klasa podlegają obligatoryjnemu zwolnieniu z podatku rolnego.
Dodatkowo z godnie z art.13b. ust 1. niniejszej ustawy podatek rolny od
gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich obniża się o 30%
dla gruntów klas I, II, i III, a o 60% dla gruntów klas IV, co ma miejsce właśnie
w naszej gminie.
Zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji podatkowej podatników
podatku rolnego Gminy Lądek Zdrój klasyfikacja gospodarstw rolnych na
terenie gminy przedstawia się następująco:
• o powierzchni od 1 do 2 ha – 212 gospodarstw rolnych,
• o powierzchni od 2 do 5 ha – 213 gospodarstw rolnych,
• o powierzchni od 5 do 7 ha – 53 gospodarstwa rolne,
• o powierzchni od 7 do 10 ha – 61 gospodarstw rolnych,
• o powierzchni od 10 do 15 ha – 44 gospodarstw rolnych,
• o powierzchni powyżej 15 ha – 52 gospodarstw rolnych
Łącznie stanowi to 635 gospodarstw rolnych na terenie Gminy.
Dodatkowo opodatkowaniu podlega powierzchnia gruntów od 0 do 1 ha
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– co zgodnie z art. 1 Ustawy o podatku rolnym nie stanowi gospodarstwa
rolnego – jest to 891 gospodarstw zwykłych.
Powyższe gospodarstwa rolne stanowią następującą ilość ha
fizycznych:
• gospodarstwa o powierzchni od 1 do 2 ha – 299,6406 ha,
• gospodarstwa o powierzchni od 2 do 5 ha – 633,7098 ha,
• gospodarstwa o powierzchni od 5 do 7 ha – 316,6494 ha,
• gospodarstwa o od 7 do 10 ha – 500,6782 ha,
• gospodarstwa o od 10 do 15 ha – 551,2058 ha,
• gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha – 1.720,6672 ha,
co łącznie stanowi 4.022,5510 ha fizycznych.
Wymiar podatku rolnego na rok 2020 od powyższych ha po odliczeniu
wszystkich wymienionych powyżej ustawowych ulg i zwolnień wynosi
163.519,00 zł.
W zestawieniu tabelarycznym powyższe dane kształtują się następująco:

Lp
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
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Klasa wielkości

powierzchnia od 1
do 2 ha
powierzchnia od 2
do 5 ha
powierzchnia od 5
do 7 ha
powierzchnia od 7
do 10 ha
powierzchnia od 10
do 15 ha
powierzchnia
powyżej 15 ha
Razem
powierzchnia od 0
do 1 ha

Wymiar
podatku po
ustawowych
ulgach
i
zwolnieniach
w zł

Liczba
gospodarstw
rolnych

ha
fizyczne

ha - podstawa
podatku po
ustawowych
zwolnieniach
i ulgach

212

299,6406

176,6257

14.084,00

213

633,7098

310,0822

23.124,00

53

316,6494

165,2409

11.554,00

61

500,6782

219,6317

15.020,00

44

551,2058

238,5140

16.724,00

52

1.720,6672

831,3770

62.485,00

635
4.022,5510
1941,4715
Gospodarstwa zwykłe: od 0 do 1 ha
891

244,3031

166,0494

142.991,00
20.528,00
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16.3. 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. 67 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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17. 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 2011r.
w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Lądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 65 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
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nieruchomości znajdujących się w zasobie lub kwalifikujących się do
włączenia do zasobu.
Gmina Lądek-Zdrój jest właścicielem gruntów (w ha) według danych
Starostwa Powiatowego w Kłodzku sporządzonych w zbiorczym
sprawozdaniu rocznym na dzień 31 grudnia 2019 r.

Położenie/
teren

Grupa
ewidencji
MIASTO
Grupa
ewidencji
GMINA

Ogółem
grunty
gminne

Gminny
zasób
nieruchomości
z wył.
trwałego
zarządu

Grunty
przekaza
-ne
w trwały
zarząd

Pozostałe
grunty

Pow.
(ha)

4.1

4.2

4.3

2018 r.

1 010

939

3

58

2019 r.

1 004

940

2

58

Pow.
(ha)

4.1

4.2

4.3

2018 r.

877

748

1

127

2019 r.

782

654

1

127

Rok
Sprawozdawczy

Grunty
w
dyspozycji
gminy

Użytkowanie
wieczyste

Powierzchnia
ewidencyjna

5

Pow.
jednostki

990

10

2031

998

4

2032

5

Pow.
jednostki

876

1

9 687

781

0

9

17.1. Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste

6
8
6

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).
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17.1.1. Sprzedaż mienia
Gmina Lądek-Zdrój w 2019 r. osiągnęła wpływy ze sprzedaży mienia
w wysokości 1 306 555,95- zł, w tym:
•

•

51 742,22 zł – dochód ze sprzedaży 17 lokali na rzecz najemców
(w 2019 r. zawarto 17 aktów notarialnych na kwotę 49 694,38 zł,
natomiast w 2019 r. wpłacono:
o 2 047,84 zł tytułem nabycia 2 lokali mieszkalnych, natomiast
umowy zostały zawarte 2020 r.),
o 1 250 210,00 zł – dochód ze sprzedaży nieruchomości
w drodze przetargów, w tym: 6 lokali użytkowych, 6 lokali
mieszkalnych, 3 nieruchomości gruntowe zabudowane, 4
nieruchomości gruntowe niezabudowane,
o 4 603,73 zł – dochód z tytułu spłaty udzielonej bonifikaty
1 518 360,00 zł - wpływy ze sprzedaży działek rolnych.

17.1.2. Dochód z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Gmina Lądek-Zdrój osiągnęła w 2019r. dochód z tytułu opłat
rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości
102 027,00 zł.

17.2. 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 2019 r. nie wydano decyzji przekształcającej
prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.
W
roku
sprawozdawczym
została
zakończona
procedura
przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przeprowadzona na
podstawie 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). Zgodnie z art.
1 ust. 1 w/w ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania
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wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca
się w prawo własności tych gruntów. Przekształceniu uległo ok. 150
nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, co zostało
potwierdzone poprzez wydanie właściwych zaświadczeń. W dalszym ciągu
toczy się postępowanie w sprawie 6 nieruchomości zabudowanych na
cele mieszkaniowe. Do złożenia wyjaśnień wezwani zostali użytkownicy
wieczyści tych gruntów.
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 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 15.01.2019r. 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 2019 r. łączny dochód, jaki uzyskano za przekształcenie
użytkowania wieczystego w prawo własności wyniósł 192 074,00 zł.

17.3. 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
Najem lokali (LUK)

522 283,74 zł
655 864,38 zł
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17.4. 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.
1. Użytkowanie - jest ograniczonym prawem rzeczowym o najszerszym
zakresie uprawnień względem cudzej rzeczy. Zakres umowy
użytkowania 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
1964r. – 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
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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. (tj. 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 nabycie przez Polski Związek
Działkowców prawa użytkowania gruntu, na którym
funkcjonuje Rodzinny Ogród Działkowy „Trojan” w LądkuZdroju 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 2019 r., poz.
1145 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 2017r. wystąpił
o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Polski Związek
Działkowców na podstawie art. 75 ust. 6 ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych (tj. 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.
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Decyzją z dnia 16 października 2019r. Samorządowe Kolegium
Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.
Następnie Polski Związek Działkowców wniósł skargę na
decyzje organu II instancji do Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu.
2. 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,
czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami
osobistymi właściciela nieruchomości.
Zawierając umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego, Gmina LądekZdrój 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 1 153 875,00 zł i dotyczyło to 17 umów sprzedaży
lokali mieszkalnych.
W 2019 r. na zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych z:
1) zaległości podatkowych - ustanowiono hipotekę w łącznej
wysokości 276 514,94 zł dotyczącą 9 podmiotów,
2) zaległości z tytułu opłaty za odpady - ustanowiono hipotekę
w wysokości 1 053,00 zł dotyczącą 1 podmiotu,
3) zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej - ustanowiono
hipotekę w wysokości 23 805,00 zł dotyczącą 1 podmiotu.
3. Służebności gruntowe - Służebność jest obciążeniem cudzej
nieruchomości mającym na celu zwiększenie użyteczności innej
nieruchomości albo też zaspokojenie określonych potrzeb
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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.
W okresie sprawozdawczym obciążono prawem służebności
gruntowej nieruchomość gruntową, zabudowaną położoną
w Lądku-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 29, oznaczoną geodezyjnym
numerem działki 295/1 (AM-7), obręb Star Miasto, o pow. 0,0555 ha,
stanowiącą własność Gminy Lądek- Zdrój. Jednorazowe
wynagrodzenie na rzecz gminy z tytułu ustanowienia służebności
wyniosło 351,78 zł.
17.5. Spółki gminne i udziały w spółkach
Gmina Lądek-Zdrój posiada następujące udziały:
• 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. Zasadniczym przedmiotem działalności ww. spółki,
zgodnie z celem jej powołania na podstawie ustawy z dnia 20
grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43,
Dz.U. z 2019, poz. 712, 2020) jest wykonywanie zadań o
charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i
nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w
drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Spółka realizuje usługi w zakresie:
• zarządzania nieruchomościami Gminnymi mieszkaniowymi,
lokalami użytkowymi, budynkami, garażami na zlecenie,
• zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków,
• letniego i zimowego utrzymania dróg Gminnych i Powiatowych w zleconym obszarze i zakresie,
• konserwacji i utrzymaniu zieleni miejskiej w wyznaczonym
przez Gminę zakresie (ok. 45% obszaru miasta),
• zarządzanie
cmentarzem
komunalnym,
szaletem
publicznym i arboretum miejskim, Wykonywanie usług
o charakterze użyteczności publicznej na zlecenie osób
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prawnych i osób fizycznych, poza zleceniami Gminy LądekZdrój.
LUK Sp. z o.o. jest typową spółką komunalną, której zakres
przedmiotowy działalności gospodarczej określa ustawa z dnia
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 Nr 9,
poz. 43, ze zm.) Organem Kierującym Spółką jest Zarząd w
składzie jednoosobowym. Spółka prowadzi rachunkowość
zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r. ze zmianami.
Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza w składzie
trzyosobowym. Organem właścicielskim Spółki jest Zgromadzenie
Wspólników: właścicielem 100% udziałów LUK sp. z o.o. jest Gmina
Lądek-Zdrój.
•

158 000,00- zł, tj. 158 akcji po 1 000 zł., stanowiących 51 udziałów
Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Lądku-Zdroju –
w likwidacji, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS nr
0000381329, REGON 021485946, NIP 8811485691. Pozostałe
udziały należą do Gminy Stronie Śląskie.

17.6. 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 2019 r. Gmina Lądek-Zdrój nabyła prawo własności w drodze
komunalizacji nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości LądekZdrój, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 193/2 (AM-5), obręb Stare
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Miasto o powierzchni 0,0175 ha i 193/3 (AM-5), obręb Stare Miasto
o powierzchni 0,0027 ha.
Na mocy aktu notarialnego z dnia 28 czerwca 2019 r. Rep. A
nr 3165/2019 Województwo Dolnośląskie darowało Gminie Lądek-Zdrój
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 343/1 (AM-10)
o powierzchni 0,3218 ha oraz prawo własności budynku posadowionego
na niej, a stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w LądkuZdroju przy ul. Orlej 7.
17.7. Nabycia spadków
Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 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.

17.8. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
W roku 2019 obowiązywał Plan Zasobu Nieruchomości Gminy LądekZdrój 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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 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,
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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 LądekZdrój 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.
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 2019 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 2019r.
następowało:
• w drodze darowizny,
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•

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 2019 r., a także z obwiązującymi aktami prawa lokalnego.
Burmistrz Lądka-Zdroju wyznaczał nieruchomości do rozdysponowania,
kierując się prognozą oraz uchwałami budżetowymi na dany rok.

18. 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.
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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 24 plany miejscowe
wskazane poniżej:

Lp.

Nazwa miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Numer i data
uchwały

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Dolnośląskiego

Nr XX/248/04
z dnia 25 marca
2003 r.

Dz. Urz. z 2004
r.
Nr 95 poz. 1708

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.).

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

Nr XIII/160/03
z dnia 25 września
2003 r.

Dz. Urz. z 2004
r.
Nr 30 poz. 528

Nr XVI/185/03
z dnia 3 grudnia
2003 r.

Dz. Urz. z 2004
r.
Nr 30 poz. 529

6.

7.

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Wójtówka (w części nie objętej planem z
dnia
18.08.2014 r. i 18.10.2018 r.).
Plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Lutynia (w części nie objętej planem z dnia
27.03.2014 r).

8.

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Orłowiec.

Nr XVII/219/03
z dnia 30 grudnia
2003 r.

Dz. Urz. z 2004
r.
Nr 47 póz. 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 póz.
1242

Nr XXX/230/12
z dnia 20 grudnia
2012 r.

Dz. Urz. z 2013
r. poz. 1045

Nr XXXIV/235/13
z dnia 9 kwietnia
2013 r.

Dz. Urz. z 2013
r. poz. 3294

11.

12.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze
(zmiana dokonana uchwałą z dnia 31
stycznia 2018 r.).
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Lądka-Zdroju „Stary Zdrój
obszar A – Lasy” część Nr 1.
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Numer i data
uchwały

Dziennik Urzędowy
Województwa
Dolnośląskiego

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 2015r.).

Nr XLIV/299/13
z dnia 19 grudnia
2013r.

Dz. Urz. z 2014r.
poz. 564

15.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Lutynia
(zmiana dokonana uchwałą z dnia 28 czerwca
2018r.).

Nr XLVII/323/2014
z dnia 27 marca
2014r.

Dz. Urz. z 2014r.
poz. 2740

16.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Wójtówka część
nr 2.

Nr LI/349/14
z dnia 18 sierpnia
2014r.

Dz. Urz. z 2014r.
poz. 4861

17.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar
A – Lasy” część Nr 2.

XVII/102/15
z dnia 30
listopada 2015r.

Dz. Urz. Z 2016r.
poz. 519

18.

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Trzebieszowice.

Nr LI/326/2017
z dnia 28 grudnia
2017r.

Dz. Urz. z 2018r.
poz. 2627

19.

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Radochów.

Nr LI/325/2017
z dnia 28 grudnia
2017r.

Dz. Urz. z 2018r.
poz. 2624

20.

Zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego z 2012r. Lądka-Zdroju obręb
Zatorze.

Nr LIII/341/2018
z dnia 31 stycznia
2018r.

Dz. Urz. z 2018r.
poz. 2989

21.

Zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego z 2004r. Lądka-Zdroju obręb
Stare Miasto.

Nr LVIII/386/2018
z dnia 28 czerwca
2018r.

Dz. Urz. z 2018r.
poz. 4692

Lp.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
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Numer i data
uchwały

Dziennik Urzędowy
Województwa
Dolnośląskiego

Lp.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

22.

Zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego z 2014r. wsi Lutynia.

Nr LVIII/387/2018
z dnia 28 czerwca
2018r.

Dz. Urz. z 2018r.
poz. 4693

23.

Zmiana planu zagospodarowanie
przestrzennego z 2003 r. wsi Wójtówka.

Nr LXIII/419/2018 z
dnia 18
października
2018r.

Dz. Urz. z 2019r.
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

Raport o stanie gminy Lądek-Zdrój za 2019r. | Gospodarka przestrzenna

187

19.

Uzdrowisko

19.1. Podstawy prawne funkcjonowania Uzdrowiska
Na terenie gminy Lądka-Zdroju funkcjonuje Uzdrowisko Lądek-Zdrój.
Zasady działalności gminy w zakresie uzdrowisk określa ustawa z dnia
28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1056 ze zmianami).

Gmina uzdrowiskowa, poza zadaniami przewidzianymi przepisami ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, realizuje zadania własne
związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, w szczególności
w zakresie:
•

•

188

gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa
uzdrowiskowego, ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych
oraz budowy lub innych czynności zabronionych w poszczególnych
strefach ochrony uzdrowiskowej;
ochrony warunków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony
uzdrowiskowej oraz spełniania wymagań w zakresie dopuszczalnych
norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania
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•

•

ścieków do wód lub do ziemi, gospodarki odpadami, emisji pól
elektromagnetycznych, o których mowa w odrębnych przepisach;
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;
tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej
przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej,
związanej ze spełnieniem warunków określonych ustawą.

19.2. Operat uzdrowiskowy i Statut Uzdrowiska
Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy gmina ma obowiązek
sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi
właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem
potwierdzenia spełniania przez jej obszar albo jego część wymagań
określonych w ustawie. Jest to niezbędne dla utrzymania statusu
Uzdrowiska. Ponieważ w roku 2019 upływał termin ważności obecnego
operatu uzdrowiskowego już w roku 2018 podjęto działania zmierzające do
opracowania nowego raportu, w celu przedłożenia go Ministrowi Zdrowia.
Na zlecenie gminy Lądek-Zdrój Fundacja „UZDROWISKA”, z siedzibą
w Warszawie wykonała aktualizację operatu uzdrowiskowego uzdrowiska
Lądek-Zdrój w celu uzyskania/przedłużenia decyzji Ministra Zdrowia
potwierdzającej możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na
obszarze uzdrowiska Lądek-Zdrój ustalającej kierunki lecznicze dla
uzdrowiska.
Gmina Lądek-Zdrój przesłała operat uzdrowiskowy Ministrowi Zdrowia
w celu potwierdzenia spełnienia warunków koniecznych do nadania
(utrzymania) statusu uzdrowiska przez obszar, dla którego sporządzono
operat uzdrowiskowy. Stwierdzenie, w oparciu o przesłany operat
uzdrowiskowy, spełnienia określonych w ustawie warunków, nastąpić
winno w drodze decyzji o potwierdzeniu możliwości prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla którego sporządzono operat
uzdrowiskowy. Obecnie (2020r.) Ministerstwo Zdrowia proceduje czynności
związane z wydaniem nowej decyzji dla aktualizowanego przez Gminę
Lądek-Zdrój operatu uzdrowiskowego.
Po otrzymaniu wyżej wymienionej decyzji gmina uzdrowiskowa uchwala
nowy Statut Uzdrowiska. Obecnie obowiązujący Statut Uzdrowiska LądekRaport o stanie gminy Lądek-Zdrój za 2019r. | Uzdrowisko
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Zdrój został uchwalony przez Radę Miejską Lądka-Zdroju w dniu 26,03.2009r.
(Uchwała Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Nr XXX/240/09; zmieniony Uchwałą
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Nr XXXII/271/09 z dnia 29.05.2009 r., Uchwałą
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Nr XV/87/11 z dnia 27.10.2011 r. oraz Uchwałą
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Nr XLIII/343/10 z dnia 29.04.2010r.

19.3. Komisja Uzdrowiskowa
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056 ze zmianami) w gminie
uzdrowiskowej obligatoryjnie rada powołuje komisję uzdrowiskową. Rada
Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Nr XLI/440/05 z dnia 27 października 2005r. w sprawie powołania stałej
Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu i trybu jej działania.
Uchwała ta była kilkakrotnie zmieniana.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

190

Komisja Uzdrowiskowa (skład osobowy na koniec 2019r.)
Imię
Nazwisko
Funkcja
Tomasz
Stuła
Przewodniczący
Artur
Dobrzyński
Wiceprzewodniczący
Edyta
Kolendo
Mariola
Kozińska
Członkowie
Leszek
Pazdyk
Magdalena
Podyma
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