Protokół nr XXX/XI/16 z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 24 października 2016 r.
I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 16.00 a zakończono o
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.

godz.

17.40.

Sesję
otworzył
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
–
Tomasz
Nowicki.
Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad obecnych 12 radnych.
I/2 Przewodniczący powitał Burmistrza, radnych, pracowników urzędu i wszystkich
mieszkańców przybyłych na sesję.
I.Część I.
Sprawy proceduralne(otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji).
II.Część II
1.
Złożenie
ślubowania
przez
nowo
wybraną
2.
Wręczenie
stypendiów
przyznanych
przez
Radę
3. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami

radną.
Miejską.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju;
b) wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju;
c) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2016 rok;
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 20152021;
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój;
f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
g) opłaty prolongacyjnej;
h) zmiany uchwały XXXII/266/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń
za inkaso;
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i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Lutynia zatwierdzonego uchwałą nr XLVII/323/2014 z dnia
27 marca 2014 r.;
j) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka-Zdroju "Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto" zatwierdzonego
uchwałą nr XXXVI/247/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.;
k) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka-Zdroju zatwierdzonego uchwałą nr XX/248/04 z dnia 25 marca 2004
r.
l) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Wojtówka zatwierdzonego uchwałą nr uchwałą nr
XIII/160/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 września 2003 r.;
m) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze zatwierdzonego uchwałą nr XXX/203/12 z dnia
20 grudnia 2012 r.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Radnych.
7. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/180/2016 Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Lądek-Zdrój. W wyniku głosowania wzięło udział 12 radnych, przy 11 głosach “za” I przy
1 głosie “wstrzymującym się”. W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku
obrad jako pkt c.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poinformował Radnych, że członkowie
komisji rewizyjnej proszą o wprowadzenie do porządku obrad informacji dot. odbytej
kontroli GKRPA w Lądku-Zdroju. Po konsultacji z Radcą Prawnym ustalono, że protokół z
kontroli zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lądek-Zdrój.
Taki też wniosek formalny zgłosił Radny Tomasz Barański.
O godz.16.05 do obrad sesji Rady Miejskiej dołączyła Radna Małgorzata Bednarek.
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I/3
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie protokół Nr
XXIX/X/16 z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 września 2016 roku.
W wyniku głosowania wzięło udział 13 radnych, przy 13 głosach “za”. W/w protokół został
zatwierdzony.
II Część II
1.

Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki odczytał zaświadczenie Miejskiej
Komisji Wyborczej UMiG Lądek-Zdrój z dnia 16 października 2016 r. o wyborze Pani
Krystyny Panuś w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na Radną
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Pani Krystyna Panuś złożyła ślubowanie.
2.

Wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki odczytał osoby, które otrzymały
stypendium przyznawane przez Rade Miejską Lądka-Zdroju. Stypendia otrzymały
następujące osoby:
1.

Julia Maskiewicz

2.

Weronika Ożga

3.

Katarzyna Ożga

4.

Karolina Podyma

5.

Paulina Szuber

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki wręczył stypendia.
3.

Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.

Burmistrz Lądka-Zdroju pogratulował nowo wybranej Radnej Krystynie Panuś.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił Radnym Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju sprawozdanie z działalności między sesjami, którego szczegóły znajdują się
w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część niniejszego protokołu.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
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Radny Łukasz Mróz złożył formalny wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu
uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie wniosek
o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju. W wyniku głosowania wzięło udział 14 radnych, przy 13 głosach
za wykreśleniem - 6, przeciw- 7 i 1 głosie wstrzymującym się.
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
pozostał w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poprosił o zgł
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Radny Łukasz Mróz zgłosił kandydaturę
Radna Magdalena Podyma nie wyraziła zgody.

Radnej

Magdaleny

Podymy.

Radny Tomasz Barański zgłosił kandydaturę radnego Roberta Dębskiego. Radny Robert
Dębski wyraził zgodę.
Radna Jolanta Kotlarz zgłosiła kandydaturę Radnej Krystyny Panuś. Radna Krystyna
Panuś nie wyraziła zgody.
Przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej.
Radny Artur Dobrzyński zgłosił Radnego Tomasza Stułę na Przew. Komisji
Skrutacyjnej. Radny Tomasz Stuła wyraził zgodę.
Radny Leszek Pazdyk zgłosił Radnego Łukasza Mroza jako członka komisji
skrutacyjnej. Radny Łukasz Mróz wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki zgłosił jako członka komisji
skrutacyjnej Radną Krystynę Panuś. Radna Krystyna Panuś wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie skład komisji
skrutacyjnej, tj. Tomasz Stuła, Łukasz Mróz, Krystyna Panuś. W wyniku głosowania wzięło
udział 14 radnych przy 12 głosach “za” I 2 głosach 'wstrzymujących się”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki
przedstawił radnym zasady głosowania oraz poinformował, iż głosowanie jest
tajne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki rozdał karty do głosowania, a następnie
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wyczytywani przez niego kolejni radni podchodzili do specjalnie przygotowanego miejsca
celem oddania głosu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki ogłosił przerwę w celu policzenia
głosów przez komisje skrutacyjną.
Po przerwie radny Tomasz Stuła przedstawił wyniki głosowania, odczytując
protokół z pracy Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego
protokołu wraz z kartami do głosowania.
W wyniku głosowania tajnego przy 9
głosach „za” , 5 głosach „przeciw”.
Komisja skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego Pan radny Robert Dębski
został Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Lądka-Zdroju. Rada podjęła uchwałę Nr
XXX/187/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b) zmiany uchwały Nr XXX/180/2016 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Lądek-Zdrój.
Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Tomasz Barański poinformował,
że Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania wzięło udział 14 radnych, przy 14 głosach “za”.
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/188/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2016 rok.
Wprowadzona została autopoprawka do projektu budżetu Gminy Lądek-Zdrój, która została
jednogłośnie przegłosowana przez wszystkich 14 radnych. Zastępca Przewodniczącego
Komisji ds. Gospodarczych Tomasz Barański
poinformował, że Komisja
ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W wyniku głosowania
wzięło udział 14 radnych, przy 14 głosach za Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/189/2016,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój na lata 2015-2021
Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Tomasz Barański poinformował,
że Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania wzięło udział 14 radnych, przy 14 głosach
zaRada podjęła uchwałę Nr XXXI/190/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na

terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Tomasz Barański poinformował,
że Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania wzięło udział 14 radnych, przy 14 głosach za
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/191/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f)

określenia wysokości
transportowych

stawek

podatku

od

środków

Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Tomasz Barański poinformował,
że Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania wzięło udział 14 radnych, przy 14 głosach za
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/192/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g) opłaty prolongacyjnej

Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Tomasz Barański poinformował,
że Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania wzięło udział 14 radnych, przy 14 głosach za
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/193/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h) zmiany uchwały XXXII/266/09 z dnia 29 maja 2009 r. w
sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia
za inkaso
Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Tomasz Barański poinformował,
że Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania wzięło udział 14 radnych, przy 14 głosach za
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/194/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia
zatwierdzonego uchwałą nr XLVII/323/2014 z dnia 27 marca
2014 r.
Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Tomasz Barański poinformował,
że Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania wzięło udział 14 radnych, przy 14 głosach za
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/195/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poinformował, iż przez pomyłkę nie
procedowano nad pkt.4 lit. b tj. nad projektem uchwały w sprawie wyboru
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Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, w
związku z czym
poddano pod głosowanie zmianę porządku
obrad.
W wyniku głosowania wzięło udział 14 radnych, przy 12 głosach za 2 głosach
wstrzymujących się wprowadza się w porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju jako
punkt 4 lit.n.
j) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju "Nowy Zdrój
obszar A-Stare Miasto" zatwierdzonego uchwałą nr
XXXVI/247/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. ospodarczych Tomasz Barański poinformował,
że Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania wzięło udział 14 radnych, przy 14 głosach za
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/196/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
k) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania
przestrzennego
Lądka-Zdroju
zatwierdzonego uchwałą nr XX/248/04 z dnia 25 marca 2004 r.
Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Tomasz Barański poinformował,
e Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania wzięło udział 14 radnych, przy 14 głosach za
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/197/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
l) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wójtówka
zatwierdzonego uchwałą nr uchwałą nr XIII/160/03 Rady
Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 września 2003 r.
Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Tomasz Barański poinformował,
że Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W wyniku głosowania wzięło udział 14 radnych, przy 14 głosach za
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/198/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
m)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Lądka-Zdroju obręb Zatorze zatwierdzonego uchwałą nr
XXX/203/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Tomasz Barański poinformował,
że Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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W wyniku głosowania wzięło udział 14 radnych, przy 14 głosach za
Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/199/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
n) wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki wskazał kandydatur Radnego
Tomasza Barańskiego podając krótkie uzasadnienie. Radny Tomasz Barański wyraził
zgodę
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poinformował, że głosowanie jest
jawne.
W wyniku głosowania jawnego wzięło udział 14 radnych, przy 12 głosach za i 2 głosach
wstrzymujących się. Rada podjęła uchwałę Nr XXXI/200/2016, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
5.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016
- brak pytań.

6.

Informacja
dotycząca
oświadczeń
majątkowych
pracowników
samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Radnych
- brak pytań.
7. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.

Radna Małgorzata Bednarek wypowiedziała się w kwestii powołania Rady Seniorów
w Gminie Lądek-Zdrój oraz przyszłej reformy oświatowej.
Radna Małgorzata Bednarek również pytała o oznakowanie szlaków turystycznych oraz o
tablicę poświęconą Marii Sierpińskiej.

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

Protokołowała:
Alicja Piwowar
(-)
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