Protokół nr XLVIII/XIV/17 z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 30 października 2017 r.
Część I
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, zakończono o godz. 19.23
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Nowicki.
Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad obecnych 15 radnych.
Przewodniczący powitał: Senatora RP Aleksandra Szweda, Burmistrza Lądka-Zdroju
Romana Kaczmarczyka, Panią Sekretarz Alicję Piwowar, Radnych, Prezes FLMS Dorotę
Komornicką, pracowników UMiG oraz wszystkich przybyłych na sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Nowicki
Zaproponował następujące zmiany w porządku obrad, wprowadzić pkt. h) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych, g) udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Kłodzkiemu.
Radni przyjęli jednogłośnie zaproponowane zmiany – 15 głosów „za”.
Ustalony porządek obrad
Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
b) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
c) odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
d) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
e) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok,
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu
g) przyjęcia od Powiatu Kłodzkiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Lądek-Zdrój.
h) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Lądek-Zdrój
4. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi LądkaZdroju przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy i Radnych
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Poddano pod głosowanie protokoły z Sesji Rady Miejskiej
- radni przyjęli protokół z dnia 25.09.2017– 15 jednogłośnie głosów „za”.
- radni przyjęli protokół z dnia 09.10.2017– 13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Nowicki przekazał głos Pani Dorocie Komornickiej
Prezes Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, która wręczyła stypendia poszkodowanym
uczniom w pożarze kamienic przy ul. Kościelnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przerwę godz. 15.45, wznowiono obrady godz.
15.47
Część II
1. Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił Radnym Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju sprawozdanie z działalności między sesjami oraz podsumowanie działań w
czasie trwania swojej kadencji. Szczegóły znajdują się w załączniku audiowizualnym
stanowiącym integralną część protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przerwę godz. 17.40, wznowiono obrady godz.
17.49
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki przekazał głos Senatorowi RP Aleksandrowi Szwedowi, który pogratulował uzyskanego dofinansowania. Zaznaczył, że te podziękowania należą się także Panu Przewodniczącemu, który był zaangażowany w uzyskanie tego
dofinansowania.
2. Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w następujących sprawach.
a) odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Głos zabrał Przewodniczący Rady Tomasz Nowicki podsumowując swoją dotychczasową działalność w Radzie Miejskiej. Odniósł się także do wniosku w sprawie jego odwołania z funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Senator RP Aleksander Szwed zadał pytanie wnioskodawcom jakie jest uzasadnienie odwołania Tomasza Nowickiego z funkcji Przewodniczącego Rady. Nikt z radnych nie zabrał z głosu.
Senator RP Aleksander Szwed wyraził ubolewanie, że nie uzyskał odpowiedzi na zadań pytanie.
Radny Artur Dobrzyński zadał pytanie wnioskodawców kto będzie kandydatem na stanowisko
Przewodniczącego Rady Miejskiej, chciałby wiedzieć kto będzie kandydatem na to stanowisko
– pytanie pozostało bez odpowiedzi.
Senator RP Aleksander Szwed w związku z nieuzyskaniem odpowiedzi od radnych zadał pytanie Panu Burmistrzowi Romanowi Kaczmarczykowi czy jest on za czy przeciw odwołaniu
Przewodniczącego. Burmistrz odpowiedział, że udzieli takiej odpowiedzi po sesji.
Do komisji skrutacyjnej powołano następujących radnych:
- na wniosek radnego Leszka Pazdyka powołano radnego Łukasza Mroza 13 głosów „za” 2
głosy „wstrzymujące się”,
- na wniosek radnego Tomasza Nowickiego powołano radną Krystynę Mazurkiewicz 15 głosów
„za”,
- na wniosek radnej Eweliny Rycaj powołano radnego Tomasza Stułę 14 głosów „za” 1 głos
„wstrzymujący się”.

Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady godz. 17.57 ogłosił przerwę na przygotowanie głosowania. Wznowiono obrady o godz. 18.03.
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, Radnemu Tomaszowi Stule który wyjaśnił zasady głosowania. Następnie odczytując radnych zgodnie z listą obecności przeprowadził tajne głosowanie .
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki o godz. 18.09 zarządził przerwę na przeliczenie oddanych głosów umieszczonych w urnie. Komisja Skrutacyjna przeliczyła oddane
głosy, wznowiono obrady o godz. 18.14.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tomasz Stuła odczytał protokół komisji, przedstawiając
wynik głosowania.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych; 8 głosów „za”, 7 „przeciw”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVIII/299/2017 w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji. Przekazano protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania.
Odwołany Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki podziękował za współpracę i
przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Zawadzkiemu,
który także pozytywnie odniósł się do współpracy z ustępującym Przewodniczącym RM.
b) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
Radny Łukasz Mróz zaproponował kandydaturę Radnej Małgorzaty Bednarek na stanowisko
Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Radni: Artur Dobrzyński, Krystyna Mazurkiewicz, Krystyna Panuś, Tomasz Nowicki, Tomasz
Barański oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Dębski opuścili salę obrad godz.
18.19, pozostało 9 radnych na sali obrad.
Nie zgłoszono więcej kandydatów
Radny Łukasz Mróz w kilku zdaniach przedstawił zalety zgłaszanej kandydatki. W ramach
uzupełnienia prezentacji kandydatki głos zabrał również Radny Leszek Pazdyk. Wiceprzewodniczący Jan Zawadzki odniósł się krytycznie w stosunku do poprzednich aktywności kandydatki. Radni: Łukasz Mróz, Dorota Urbańczyk, Ewelina Rycaj krytycznie odnieśli się do opuszczenia przez grupę radnych Sali obrad.
Radny Leszek Pazdyk zwrócił uwagę, na konieczność powołania dodatkowej osoby do komisji
skrutacyjnej w związku z opuszczeniem Sali przez radną Krystynę Mazurkiewicz będącą członkiem w.w. komisji. Po konsultacji z radcą prawnym radni dokonali głosowania nad odwołaniem
Pani Krystyny Mazurkiewicz z funkcji członka komisji skrutacyjnej – 9 głosów „za”. Radna
Magdalena Podyma zgłosiła swoją kandydaturę do pracy w komisji skrutacyjnej – radni jednogłośnie poparli zgłoszona kandydaturę.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Zawadzki ogłosił przerwę na przygotowanie kart do
głosowania o godz. 18.26, wznowiono obrady godz. 18.30

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej,
Tomaszowi Stule który wyjaśnił zasady głosowania. Następnie odczytując radnych zgodnie z
listą obecności przeprowadził tajne głosowanie.
Ogłoszono przerwę (godz. 18.35) na przeliczenie oddanych głosów umieszczonych w urnie.
Komisja Skrutacyjna przeliczyła oddane głosy, wznowiono obrady o godz. 18.39.
Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Tomasz Stuła odczytał protokół komisji, przedstawiając wynik głosowania.
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych; 8 głosów „za”, 1 „przeciw”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVIII/300/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, która stanowi załącznik do protokołu z sesji. Przekazano protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania.
Rada Miejska wybrała Małgorzatę Bednarek na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju,
Wiceprzewodniczący RM Jan Zawadzi przekazał prowadzenie obrad nowo wybranej Przewodniczącej RM Małgorzacie Bednarek, która podziękowała za wybór oraz zapewniła o godnym
sprawowaniu urzędu do końca obecnej kadencji.
c) odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej LądkaZdroju,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek realizując kolejny punkt porządku obrad,
ogłosiła na wniosek Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej krótka przerwę (godz. 18.43) na
przygotowanie głosowania. Wznowiono obrady o godz. 18.45, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Tomasz Stuła wyjaśnił zasady głosowania a następnie odczytując radnych zgodnie z listą obecności przeprowadził tajne głosowanie .
Ogłoszono przerwę (godz. 18.47) na przeliczenie oddanych głosów umieszczonych w urnie.
Komisja Skrutacyjna przeliczyła oddane głosy, wznowiono obrady o godz. 18.50.
Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Tomasz Stuła odczytał protokół komisji, przedstawiając wynik głosowania.
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych; 8 głosów „za”, 1 „przeciw”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVIII/301/2017 w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, która stanowi załącznik
do protokołu z sesji. Przekazano protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania.
Rada Miejska odwołała Radnego Roberta Dębskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju,
d) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Radny Leszek Pazdyk zgłosił kandydaturę Radnej Doroty Urbańczyk na stanowisko
Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju prezentując kandydatkę w kilku zdaniach.
Nie zgłoszono kolejnych kandydatów, ogłoszono przerwę na przegotowanie głosowania (godz.
18.53).
Wznowiono obrady o godz. 18.57, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tomasz Stuła wyjaśnił zasady głosowania a następnie odczytując radnych zgodnie z listą obecności przeprowadził
tajne głosowanie .

Ogłoszono przerwę (godz. 19.00) na przeliczenie oddanych głosów umieszczonych w urnie.
Komisja Skrutacyjna przeliczyła oddane głosy, wznowiono obrady o godz. 19.03.
Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Tomasz Stuła odczytał protokół komisji, przedstawiając wynik głosowania.
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych; 9 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVIII/302/2017 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, która stanowi załącznik do protokołu z sesji. Przekazano
protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania.
Rada Miejska wybrała Radną Dorotę Urbańczyk na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju.
Wiceprzewodnicząca Dorota Urbańczyk zasiadła za stołem prezydialnym i w kilku słowach
podziękowała za wybór.
Na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzaty Bednarek zmieniono kolejność procedowania projektów uchwał w porządku obrad zmieniając kolejność pkt e) zmian w budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok, z pkt f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu, Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę.
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych;
9 głosów „za”. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVIII/303/2017, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok
Głos zabrała Skarbnik Gminy Wioletta Drangowska wnosząc autopoprawkę do złożonego
projektu w związku z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych;
9 głosów „za”. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVIII/304/2017, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g) przyjęcia od Powiatu Kłodzkiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Lądek-Zdrój.
Radny Łukasz Mróz przekazał pozytywną ocenę Komisji Gospodarczej dotyczącej projektu
uchwały. Pan Burmistrz Roman Kaczmarczyk podkreślił, że gmina zyskuje dodatkowe środki
finansowe na utrzymanie dróg znajdujących się na terenie naszej gminy.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych;
9 głosów „za”. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVIII/305/2017, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych

Radny Leszek Pazdyk zaproponował aby Rada nie przyjmowała rezygnacji Przewodniczącego Komisji Gospodarczej z pełnionej funkcji aby pełnił swoje obowiązki jeszcze przez
okres miesiąca. Wiceprzewodniczący Jan Zawadzki zaproponowała aby zgłosić kandydaturę i powołać nowego przewodniczącego komisji.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych; 2 głosy
„za”, 7 głosów „przeciw”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju nie podjęła uchwały. Wobec powyższego Radny Leszek Pazdyk poprosił Przewodnicząca aby wystosowała pismo do Przewodniczącego Komisji Gospodarczej informujące o pełnieniu funkcji do 30.11.2017 r.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie
Lądek-Zdrój
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk zwrócił uwagę radnym, że nie podjęto
uchwały w związku z reformą oświaty i trzeba do tego tematu powrócić.
Radni przyjęli informacje, nie mieli pytań.
4. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Lądka-Zdroju
przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i
Radnych.
Radni przyjęli informacje, nie mieli pytań.
5. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Bednarek ogłosiła zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis audiowizualny w wersji elektronicznej.

Protokółował:
Radosław Pasionek
(-)

