Protokół nr I/I/18
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 22 listopada 2018 r.
Sesję inauguracyjną VIII kadencji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju rozpoczęto o godzinie
14.00, a zakończono o godzinie 15.44.
Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Sesję otworzył Radny Senior – Artur Dobrzyński.
Stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad obecnych 15 radnych, pełen skład rady.
Radny Senior – Artur Dobrzyński powitał Panie i Panów Radnych elektów, Pana
Burmistrza – Romana Kaczmarczyka, Zastępcę Burmistrza – Panią Alicję Piwowar,
Skarbnika Gminy – Panią Wiolettę Drangowską, Radcę Prawną – Panią Irenę Brzozowską,
Przewodniczącą Miejskiej Komunikacji Wyborczej – Panią Alicję Bryję, przedstawicieli
jednostek działających w naszej gminy, sołtysów, mieszkańców, wszystkich obecnych na
sesji inauguracyjnej nowej kadencji.
Radny Senior poinformował, że, dzisiejsza sesja zgodnie z obowiązującymi przepisami
została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, następnie przedstawił porządek
obrad.
1. Sprawy proceduralne otwarcie obrad przez radnego seniora, stwierdzenie prawomocności
obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b) ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
c) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Lądka-Zdroju.
6. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju o stanie gminy.
7. Sprawozdanie Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z poprzedniej kadencji.
8. Zamknięcie obrad.
Radni nie wnieśli poprawek do przedstawionego porządku obrad Sesji Rady Miejskiej.
Radny Senior poprosił o powstanie i wysłuchanie hymnu państwowego.
W dalszej kolejności Pani Alicja Bryja - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
przedstawiła informacje o przeprowadzonych wyborach samorządowych i wręczyła
zaświadczenia potwierdzające wybór radnych.
2. Ślubowanie radnych
Radny senior Artur Dobrzyński przystąpił do czynności związanych ze złożeniem
ślubowania przez radnych. Poinformował o sposobie ślubowania określonym w art. 23a ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Następnie odczytał rotę ślubowania:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców”, a kolejni radni, wyczytywani przez najmłodszą wiekiem
radną Klaudię Mikę, złożyli ślubowanie.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Radny Senior – Artur Dobrzyński poinformował, że przed przystąpieniem do wyboru
Prezydium Rady należy powołać Komisję Skrutacyjną.
Radny Leszek Pazdyk zgłosił radnego Tomasza Stułę – radny wyraził zgodę.
Radna Dorota Urbańczyk zgłosiła radną Ewelinę Rycaj – radna wyraziła zgodę.
Radna Dorota Urbańczyk zgłosiła radną Magdalenę Podymę – radna wyraziła zgodę.
Powołano komisję w wyżej wymienionym składzie, Przewodniczącym Komisji
Skrutacyjnej został Tomasz Stuła
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał
Prowadzący obrady Radny Senior – Artur Dobrzyński poprosił o zgłaszanie
kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Radna Magdalena Podyma zgłosiła kandydaturę radnej Małgorzaty Bednarek – radna
wyraziła zgodę. Radny Tomasz Stuła poprosił o krótką charakterystykę zgłoszonej
kandydatury, przedstawiła ją radna Magdalena Podyma.
Radny senior zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury. Z uwagi, iż nie zgłoszono
innych osób, radny Artur Dobrzyński zarządził przerwę w obradach w celu
przygotowania kart do głosowania.
Przerwa od 14.21 - 14.31.
Po przerwie Radca Prawny Irena Brzozowska przedstawiła zasady głosowania oraz
poinformowała, iż Przewodniczącego Rady wybiera się w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów. Radny Tomasz Stuła Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
rozdał karty do głosowania wyczytywanym radnym, którzy podchodzili do urny w celu
oddania głosu. Po zakończeniu głosowania radny senior zarządził 5 minutową przerwę, aby
Komisja Skrutacyjna mogła określić wyniki głosowania.
Przerwa od 14.37 - 14.43.
Wznowiono obrady, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tomasz Stuła przedstawił
wyniki głosowania, odczytując protokół, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu
wraz z
kartami do głosowania.
Radna Małgorzata Bednarek – 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”
Przewodniczącą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju została wybrana radna Małgorzata Bednarek.
Radny Senior – Artur Dobrzyński poinformował, iż wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła Uchwałę nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Prowadzenie obrad przejęła nowo wybrana Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata
Bednarek. Przewodnicząca podziękowała za wybór i po krótkim przemówieniu
przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodnicząca poinformowała, iż przed przystąpieniem do wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej należy podjąć uchwałę o liczbie Wiceprzewodniczących. Zaproponowała
wybór dwóch Wiceprzewodniczących.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych;
11 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” 2 głosy „wstrzymujące”.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła Uchwałę nr I/2/18 w sprawie ustalenia liczby
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, która stanowi załącznik do protokołu z
sesji.
Przed rozpoczęciem procedowania uchwały w sprawie wybory Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów.
Radny Leszek Pazdyk zgłosił radną Dorotę Urbańczyk – radna wyraziła zgodę.
Radny Leszek Pazdyk zgłosił radnego Łukasza Mroza – radny wyraził zgodę.
Wobec powyższego Przewodnicząca Małgorzata Bednarek ogłosiła – 5 minut przerwy na
przygotowanie kart do głosowania.
Przerwa od 14.53 - 15.00.
Po przerwie Radca Prawny Irena Brzozowska przedstawiła zasady głosowania, wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Tomasz Stuła Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej rozdał karty do głosowania wyczytywanym radnym, którzy podchodzili do
urny w celu oddania głosu. Po zakończeniu głosowania Przewodnicząca zarządziła 5
minutową przerwę, aby Komisja Skrutacyjna mogła określić wyniki głosowania.
Przerwa od 15.07 - 15.14.
Wznowiono obrady, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tomasz Stuła przedstawił
wyniki głosowania, odczytując protokół, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu
wraz z kartami do głosowania.
Radny Łukasz Mróz – 15 głosów „za”
Radna Dorota Urbańczyk – 10 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Lądka-Zdroju zostali wybrani radna Dorota
Urbańczyk i radny Łukasz Mróz.
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła Uchwałę nr I/3/18 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Wybrani Wiceprzewodniczący zajęli miejsce za stołem prezydialnym.
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Lądka-Zdroju.
Głos zabrała Pani Alicja Bryja - Przewodnicząca Miejskiej Komisji
Wyborczej przedstawiając informacje o wyborze Burmistrza Lądka-Zdroju i wręczając
stosowne zaświadczenie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek poinformowała, że zgodne z
przepisami objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia ślubowania
wobec Rady Miejskiej, Przewodnicząca poprosiła o powstanie.
Burmistrz elekt Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk złożył ślubowanie: "Obejmując
urząd Burmistrza Lądka-Zdroju, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a

powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg."
Burmistrz Roman Kaczmarczyk przyjął składane gratulacje.
6. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju o stanie gminy
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk przedstawił Radnym Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju sprawozdanie o stanie gminy. Szczegóły znajdują się w załączniku
audiowizualnym stanowiącym integralną część protokołu.
7. Sprawozdanie Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z poprzedniej kadencji
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek przedstawiła sprawozdanie Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju z poprzedniej kadencji. Szczegóły znajdują się w załączniku
audiowizualnym stanowiącym integralną część protokołu.
Przewodnicząca poinformowała, że kolejna Sesja Rady Miejskiej zostanie wyznaczona w
dniu 29 listopada 2018 r o godz. 14.00
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Małgorzata Bednarek
ogłosiła zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis audiowizualny w wersji elektronicznej.
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