W lewym górnym rogu pieczęć podłuŜna
o treści: Rada Miejska w Lądku Zdroju

Protokół nr XXXVI/IX/09
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 30 września 2009 roku

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 15.15. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG w Lądku Zdroju.
Obradom przewodniczył: V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław
Skrobotun.
I/2. V-ce Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania
prawomocnych uchwał. Na Sali obrad na 15 radnych obecnych 12.
V-ce Przewodniczący powitał radnych, Burmistrza, Dyr. CKiR i Panią Skarbnik.
I/3. Porządek obrad.
Burmistrz, wprowadził autopoprawkę do porządku obrad. Jako pkt. 1 b podjęcie
uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Lądek Zdrój na lata 2007-2013.
Porządek obrad w brzmieniu:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum)
II.
Część II.
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2009,
b/ zmiany uchwały nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Lądek Zdrój na lata 2007-2013,
2. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2009,
Skarbnik Joanna Słoniewska wprowadziła autopoprawki do projektu uchwały: § 3
z kwoty 315.910,oo w dziale 600 rozdź. 60078 § 6050 będzie 446.747,00, zwiększenie
o kwotę 130.837,25, droga w Skrzynce i ul. Gerberów. § 3 zwiększenie wydatków na
907.994,68, poprawka w załączniku nr 2. § 4 zmniejszenie wydatków z kwoty
1.131.028,00 na 1.261,865,00 dział 600, rozdź. 60078 § 6050 z kwoty 12.000,00 na
26.900,00. Wprowadzenie działu 700 rozdź. 70095 § 4300 kwota 58.555,00 i dział
926, rozdź. 92601 § 4210 kwota 50.110,00 i § 4300 usługi 7.272,00. Po § 6 dodaje się
§ 7 (pozostałe zmieniają kolejność) w związku ze zmianami w WPI. Zmienia się
załącznik nr 14 „Limity wydatków na wieloletnie Prognozy Inwestycyjne do uchwały
Rady Miejskiej nr XXVII/191/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w spr. budŜetu miasta i
gminy Lądek Zdrój na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
V-ce Przewodniczący Rady poprosił o opinie poszczególne komisje.
KMK - Kazimierz Kubisiak – komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty
uchwał.
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K.St. – Ryszard Wrona – równieŜ pozytywnie.
K.Uzdr. Zdr. i Turyst. – Dariusz Styczyrz – pozytywnie.
K. R. – Dariusz Styczyrz – pozytywnie.
K. Ed. K i Sp. – Ireneusz Rakoczy – pozytywnie.
KBiF. – Stanisław Skrobotun – pozytywnie.
V-ce Przewodniczący Rady poddał
przedstawionych przez Skarbnika.

pod

glosowanie

przyjęcie

poprawek

W wyniku głosowania przy 8 głosach „za” i 4 „wstrzymujących” Rada przyjęła w/w
poprawki.
V-ce Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały wraz z
poprawkami.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za” i 4 „wstrzymujących Rada podjęła uchwałę
nr XXXVI/284/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ zmiany uchwały nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28
czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Gminy Lądek Zdrój na lata 2007-2013,
Radny Artur Dobrzyński zapytał czy chodzi o jedno zadanie.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe tak. Wszystko jest w uzasadnieniu do projektu uchwały.
V-ce Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku glosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXVI/285/09, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek przypomniał, Ŝe będzie przygotowywany projekt
budŜetu w związku z czym poddaje pod dyskusję remont ul. Kościuszki, jest to droga
powiatowa. Powiat nie ma pieniędzy. Burmistrz powiedział, Ŝe jeśli uzyska wstępną
akceptację Rady Miejskiej dotyczącą partycypacji w kosztach dokumentacji
projektowej, to będzie moŜna próbować domówić się z powiatem odnośnie remontu
drogi. Bałaby to ciekawa przestrzeń z ławkami i zielenią. Powiat miałby dokumentację
gotową, byłby to dodatkowy argument za remontem. Byłaby to kwota około 60 tys. zł.
Radny Artur Dobrzyński zadał pytanie czy byłoby to porozumienie z powiatem , Ŝe
jak będzie projekt, to powiat będzie robił remont drogi.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe powiat nie podpisze takiego porozumienia, ale jeśli
będzie dokumentacji, to moŜna koło tego chodzić.
V-ce Przewodniczący stwierdził, Ŝe nie widzi sprzeciwu radnych.
Ad. pkt. 2. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku sesji V-ce Przewodniczący ogłosił zamknięcie
obrad.

Protokółowała: Maria Staszyńska
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W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk – podpis nieczytelny
Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Maria Staszyńska
Stanisław Skrobotun
29.10.2009 r.
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