Protokół nr XXXVII/III/17 z Sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 27 luty 2017 r.
Część I
Sprawy proceduralne
1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, zakończono o godz. 16.40.
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 Burmistrza Lądka-Zdroju, Skarbnika, Sekretarza, Radnych oraz
wszystkich przybyłych na sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki zaproponował następujące zmiany
w porządku obrad, wycofać z dzisiejszego porządku obrad projekt uchwały w pkt. f) w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Poddano pod głosowanie wycofanie w.w. punktu,
poprawkę przyjęto jednogłośnie – 15 głosów „za”.
Następnie zaproponowano wycofanie pkt. h) w sprawie powołania Lądeckiej Rady Seniorów i
nadania jej statutu. Poddano pod głosowanie wycofanie w.w. punktu, poprawkę przyjęto
jednogłośnie – 15 głosów „za”.
Wprowadzono nowy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek- Zdrój i Szczytna
Poddano pod głosowanie wprowadzenie w.w. punktu, poprawkę przyjęto jednogłośnie – 15
głosów „za”.
Następnie przyjęto protokoły z Sesji Rady Miejskiej z dnia 30.01.2017oraz nadzwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej z dnia 14.02.2017 - 15 radnych „za” protokoły zostały zatwierdzone.
Część II
Ustalony porządek obrad
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2017-2026,
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów,
d) wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy LądekZdrój,
e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój,
Polanica-Zdrój, Lądek- Zdrój i Szczytna,
g) rozpatrzenia skargi,

h) przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów.
3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Lądku-Zdroju 1 styczeń - 31 grudzień
2016 r.
4. Informacja Wydziału Inwestycji i Rozwoju dotycząca potrzeb inwestycyjnych gminy.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności miedzy sesjami
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 protokołu.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie
a) zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok
Skarbnik Gminy Wioletta Drangowska omówiła projekt uchwały oraz wprowadzone autopoprawki. Radni przyjęli zaproponowane autopoprawki 14 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”.
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji ds. Gospodarczych.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą z autopoprawkami, w głosowaniu wzięło udział 15
radnych; 14 głosów „za” 1 „wstrzymujący się”
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXVII/235/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2017-2026
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 15 radnych, 15 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXVII/236/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Radochów
Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Nowicki przedstawił autopoprawkę dotyczącą §
1, pkt. 3, ppkt. 5 w którym usunięto słowo „naziemny”. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną autopoprawkę.
Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych – Tomasz Barański przekazał pozytywna opinie komisji odnoszącą się do projektu uchwały jak i oceny sposobu rozpatrzenia uwag 6 zgłoszonych uwag.
Zgodnie z obowiązującą procedurą Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
planu zagospodarowania przestrzennego:
1) Pana Bogusława Chilińskiego uwaga - nieuwzględniona
- przystąpiono do głosowania nad rozstrzygnięciem w głosowaniu wzięło 15 radnych, 15 głosów „za”.
2) Pana Bogusława Chilińskiego uwaga - nieuwzględniona

- przystąpiono do głosowania nad rozstrzygnięciem w głosowaniu wzięło 15 radnych, 15 głosów „za”.
3) Pana Mariusza Dudka uwaga - nieuwzględniona
- przystąpiono do głosowania nad rozstrzygnięciem w głosowaniu wzięło 15 radnych, 15 głosów „za”.
4) Pana Heinza-Karola Czok uwaga - nieuwzględniona
- przystąpiono do głosowania nad rozstrzygnięciem w głosowaniu wzięło 15 radnych, 15 głosów „za”.
5) Pana Tadeusza Jezierzańskiego uwaga - nieuwzględniona
- przystąpiono do głosowania nad rozstrzygnięciem w głosowaniu wzięło 15 radnych, 15 głosów „za”.
6) Pani Katarzyny Kanarek uwaga - nieuwzględniona
- przystąpiono do głosowania nad rozstrzygnięciem w głosowaniu wzięło 15 radnych, 15 głosów „za”.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 15 radnych, 15 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXVII/237/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
d) wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy LądekZdrój
Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Nowicki przedstawił autopoprawkę dotyczącą §
11, pkt. 10 w którym usunięto słowo „gminnego”. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną
autopoprawkę 15 głosów „za”.
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji ds. Gospodarczych.
Przystąpiono do głosowania na uchwałą z autopoprawką, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych; 15 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXVII/238/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji ds. Gospodarczych.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 15 radnych, 15 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXVII/239/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój,
Polanica-Zdrój, Lądek- Zdrój i Szczytna
Projekt zyskał pozytywną opinię Komisji ds. Gospodarczych.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 15 radnych, 15 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXVII/240/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
g) rozpatrzenia skargi

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Mróz poinformował Radnych o próbach rozwiązania sporu, meritum skargi dotyczyło wysokości stawek kilometrowych za dowóz dzieci
do szkoły z oddziałami integracyjnymi w Pławnicy.
Komisja Rewizyjna na dzisiejszym posiedzeniu mając na uwadze wcześniejsze spotkania dotyczące skargi oraz konsultacje z Radcą Prawnym Markiem Ociepą uznała skargę za bezzasadną.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 15 radnych
11 uznało skargę za bezzasadną, 4 „wstrzymało się” od głosu.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXVII/241/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
h) przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Małgorzata Bednarek poinformował Radnych,
że wpłynęło 6 wniosków w sprawie przyznania stypendiów, wszystkie zostały ocenione pozytywnie. Komisja rekomenduje Radzie Miejskiej przyznanie stypendiów na 5 miesięcy w kwocie 120 zł / miesięcznie dla: Julii Maskiewicz, Weroniki Ożga, Karoliny Podyma, Pauli Krysińskiej, Damiana Sokołowskiego, Dawida Idzikowskiego.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w głosowaniu wzięło 15 radnych, 15 głosów „za”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXXVII/242/2017, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Lądku-Zdroju 1 styczeń - 31 grudzień
2016 r.
Radni nie mieli pytań do obecnego na sali Komendanta Straży Miejskiej, informację
przyjęto
4. Informacja Wydziału Inwestycji i Rozwoju dotycząca potrzeb inwestycyjnych gminy
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił Radnym Rady Miejskiej LądkaZdroju sprawozdanie dotyczące potrzeb inwestycyjnych gminy, którego szczegóły znajdują się
w załączniku audiowizualnym stanowiącym integralną część protokołu.
Nie było pytań ze strony radnych, informację przyjęto
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne
Nie było pytań ze strony radnych, osób zgromadzonych na sali.
6. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz
Nowicki ogłosił zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis audiowizualny w wersji elektronicznej.
Protokółował:
Radosław Pasionek
(-)

