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Protokół nr XXV/VI/16 z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 20 czerwca 2016 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.30 a zakończono o godz. 17.00.
II/2. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki powitał zaproszonych gości, Burmistrza,
pracowników Urzędu i obecnych na sesji radnych.
I/3. Porządek obrad
Część I. Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu z
poprzedniej sesji).
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 i procedura absolutoryjna:
a/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2015
b/ opinie Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na temat przedłożonego sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2015
c/ opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na temat przedłożonego
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2015
d/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015
e/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Lądka-Zdroju
f/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju,
g/ dyskusja
h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju
z tytułu wykonania budżetu za rok 2015
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2016 rok
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lądek-Zdrój na lata 2016-2023
c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu
d/ określenia procedury opracowania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
e/ uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju

f/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
4. Informacja Świadczenia Rodzicielskie jako nowe świadczenia z zakresu świadczeń
rodzinnych. Informacja o zmianach w zakresie świadczeń rodzinnych.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

I/2. Przewodniczący Rady Tomasz Nowicki stwierdził quorum niezbędne do podejmowania
prawomocnych uchwał. Na sali obrad obecnych 15 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poinformował o wpłynięciu autopoprawki do
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2016 rok
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poddał pod
Nr XXIV/V/16 z 30.05.2016 roku.
W wyniku głosowania wzięło udział 15 radnych, przy 15 głosach „za”.
W/w protokół został zatwierdzony.

głosowanie

protokół

Część II.
II/1 Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
Burmistrz przedstawił Radnym Rady Miejskiej Lądka-Zdroju sprawozdanie z działalności miedzy
sesjami, którego szczegóły znajdują się w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną
część niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki odniósł się do przedstawionego sprawozdania
Burmistrza Lądka-Zdroju.
W sprawie również zabrał głos Radny Tomasz Barański
Radca prawny Irena Brzozowska wyjaśniła radnym aspekty prawne dot. przejęcia Domu
Zdrojowego.
II/2 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 i procedura absolutoryjna
a. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2015
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki odczytał opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej na temat przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok
2015
b. opinie Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na temat przedłożonego sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2015
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Janusz Sosna poinformował, że Komisja ds.
Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za
rok 2015 .
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Małgorzata Bednarek poinformowała, że Komisja ds.
Społecznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok
2015 .

Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Robert Dębski poinformował, że Komisja
Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za
rok 2015 .
c. opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na temat przedłożonego
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2015
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Mróz poinformował, że Komisja Rewizyjna
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2015 .
d. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015
Radny Tomasz Barański zabrał głos w sprawie głosowania nad sprawozdaniem z wykonania
budżetu za rok 2015
Radny Leszek Pazdyk i Radny Artur Dobrzyński również zabrał głos w sprawie głosowania nad
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015
Przewodniczący Rady Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 10 głosach „za” i 5 głosach „wstrzymujących się” Rada podjęła uchwałę nr
XXVI/167/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Lądka-Zdroju
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Mróz poinformował, że złożono wniosek w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
f. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki odczytał opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Lądka-Zdroju
g. dyskusja
Radny Leszek Pazdyk zabrał głos w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju
W tej sprawie również zabrał głos Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki.
Radca prawny Irena Brzozowska udzieliła wyjaśnienia w sprawie głosowania nad projektem
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
h. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju
z tytułu wykonania budżetu za rok 2015
Przewodniczący Rady Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 8 głosach „za” i 7 głosach „przeciw” Rada podjęła uchwałę nr XXVI/168/2016,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Nowicki ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie obecnych na sali 14 Radnych.
Radny Robert Dębski opuścił obrady sesji RM Lądka-Zdroju.

II/3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2016
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Janusz Sosna poinformował, że Komisja ds.
Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 11 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się” Rada podjęła uchwałę nr
XXVI/169/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b. zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata
2016-2023
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Janusz Sosna poinformował, że Komisja ds.
Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada podjęła uchwałę nr
XXVI/171/2016, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Janusz Sosna poinformował, że Komisja ds.
Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za” Rada podjęła uchwałę nr XXVI/171/2016, która stanowi załącznik
do protokołu z sesji.
d. określenia procedury opracowania budżetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Janusz Sosna poinformował, że Komisja ds.
Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za” Rada podjęła uchwałę nr XXVI/172/2016, która stanowi załącznik
do protokołu z sesji.
e. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Małgorzata Bednarek poinformowała, że Komisja ds.
Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za” Rada podjęła uchwałę nr XXVI/173/2016, która stanowi załącznik
do protokołu z sesji.
f. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych Janusz Sosna poinformował, że Komisja ds.
Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za” Rada podjęła uchwałę nr XXVI/174/2016, która stanowi załącznik
do protokołu z sesji.
II/4 Informacja Świadczenia Rodzicielskie jako nowe świadczenia z zakresu świadczeń
rodzinnych. Informacja o zmianach w zakresie świadczeń rodzinnych – brak uwag
II/5 Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
Radny Leszek Pazdyk zabrał głos w sprawie oświetlenia ledowego w Gminie Lądek-Zdrój.
Burmistrz Lądka-Zdroju ustosunkował się do pytania Radnego Leszka Pazdyka.
Radny Artur Dobrzyński zapytał o koszty ledów.
Radny Tomasz Barański zapytał,ile słupów energetycznych przebiega przez Gminę.
Burmistrz Lądka-Zdroju poinformował,że udzieli informacji na piśmie.
Głos zabrał również Senator RP Kazimierz Drożdż.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki
ogłosił zamknięcie sesji.

Załącznik audiowizualny obrad transmisji jest integralna częścią protokołu

Protokołowała: Alicja Piwowar

