Protokół nr IX/IV/2015
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 14.00, a zakończono o godz. 15.00. Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk, który powitał
gości, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy Lądek-Zdrój i obecnych na
sesji radnych.
I/2. Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania
prawomocnych uchwał. Na sali obrad obecnych było15 radnych.
I/3. Porządek obrad
I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji).
II. Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lądek-Zdrój,
b/ konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany urzędowej nazwy wsi Wójtówka,
c/ przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część nr 2,
d/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na 2015 rok,
e/ wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej,
3. Informacja o wypłatach stypendiów socjalnych za 2014 r.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju za
2014 r.
5. Ocena zimowego utrzymania ulic i placów oraz przygotowanie do sezonu letniego.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Następnie Przewodniczący Rady wprowadził w trybie autopoprawki dodatkową
punkt do porządku obrad tj,: część II pkt 2 lit. f- projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 2015-2021.
Następnie radny Janusz Sosna złożył wniosek formalny o wykreślenie z porządku
obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 2015-2021.
Argumentując swój wniosek podkreślił, iż dodatkowy promet uchwały został
dostarczony radnym bez wymaganego załącznika co uniemożliwia merytoryczne
ustosunkowanie się do przedstawionego projektu.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk, poinformował, iż brakujący
załącznik jest w każdej chwili do wglądu. Dodatkowo za chwile zarządzi przerwę aby
merytoryczna komisja Rady Miejskiej mogła wyrazić swoje stanowisko w sprawie
projektu uchwały.
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Skarbnik Gminy Wioletta Drangowska poinformowała, że zmiana w wieloletniej
prognozie finansowej dotyczą inwestycji związanej z budową przedszkola oraz
przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.
Radny Janusz Sosna w dalszym ciągu podtrzymał swój wniosek formalny.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk ogłosił 10 min. przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk poddał pod
głosowanie wniosek formalny w sprawie zmiany porządku obrad przez wykreślenie
punktu pkt 2 lit. f- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 2015-2021.
W wyniku głosowania przy 5 głosach „za”, 9 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się”, Rada Miejska odrzuciła wniosek formalny o zmianę porządku
obrad.
I/3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący Rady – Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie protokół z
poprzedniej sesji. W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”,
Rada Miejska przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
II/1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej
Rady poinformował o sprawach, które miały miejsce w okresie między sesjami.
Burmistrz wymienił cztery najważniejsze sprawy, mianowicie:
- spotkanie z mieszkańcami gminy z okazji 100 dni urzędowania, które odbyło się w
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju,
- powołanie nowego dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Został
nim Paweł Pawlik, powołany na okres 3 lat od dnia 1 maja 2015 r.,
- obecność na spotkaniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, na którym omawiano
min. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania własne gmin. Przy
kolejnych naborach wniosków, preferowane będą gminy uzdrowiskowe,
- stan techniczny ratusza w Lądku-Zdroju. Budynek nadaje się do natychmiastowego
remontu, szczególnie remontu wymaga wieża ratuszowa. W chwili obecnej jest to
najważniejsza inwestycja gminna.
II/2 Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Lądek-Zdrój.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 15 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę nr IX/52/15, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany urzędowej nazwy wsi
Wójtówka.
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych- Dorota Urbańczyk poinformowała, że
Komisja ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 14 głosach „za”, jednym głosie „wstrzymującym się”, Rada Miejska
podjęła uchwałę nr IX/53/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
do
opracowania
zmiany
miejscowego
planu
c/
przystąpienia
zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy”
część nr 2.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji ds. Uzdrowiskowych- Jolanta Kotlarz poinformowała, że
Komisja ds. Uzdrowiskowych pozytywnie zaopiniowała projekt.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 15 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę nr IX/54/15, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na 2015
rok.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż do projektu uchwały zgłoszono
autopoprawkę, nad którą przeprowadził głosowanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie poprawkę do projektu
uchwały. W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, jednym głosie „wstrzymującym
się”, Rada Miejska przyjęła poprawkę.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z
przyjętą wcześniej poprawką. W wyniku głosowania przy 15 głosach „za”, Rada
Miejska podjęła uchwałę nr IX/55/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 15 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę nr IX/56/15, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. Po
zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie
ostatni projekt uchwały.
f/ projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Lądek-Zdrój na lata 2015-2021.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych- Janusz Sosna poinformował, że
Komisja ds. Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania przy 15 głosach „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę nr IX/56/15, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
III/3 Informacja o wypłatach stypendiów socjalnych za 2014 r.
Brak pytań
III/4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Budynków Komunalnych w LądkuZdroju za 2014 r.
Brak pytań
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III/5. Ocena zimowego utrzymania ulic i placów oraz przygotowanie do sezonu
letniego.
Brak pytań
II/6. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
Radna Małgorzata Bednarek złożyła wniosek aby protokoły były sporządzane
bardziej szczegółowo.
Radny Janusz Sosna zaproponował aby do protokołu z sesji Rady Miejskiej
dołączać link do zapisu audio/video.
Radny Tomasz Nowicki poprosił aby na kolejnym posiedzeniu komisji
gospodarczej, które odbędzie się w kopalni w Lutyni, mogli brać udział mieszkańcy
wsi. Prosił aby poinformować mieszkańców o takim terminie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk poinformował, iż otrzymał pismo
mieszkanki Lutyni w sprawie terminu wykonania stacji zlewnej na oczyszczalni
ścieków.
Tomasz Bober – dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju,
wyjaśnił, iż w chwili obecnej nie jest wstanie podać wiążącego terminu wykonania
studni. Chciałby aby została wykonana do 2016 r.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Pazdyk ogłosił zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis w wersji elektronicznej.

Protokołował:
Sebastian Łukasiewicz
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