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

Protokół nr XLVIII/VIII/10
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 15.20. Miejsce obrad:
Sala konferencyjna UMiG w Lądku Zdroju.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 12. Przewodniczący powitał radnych,
Burmistrza, pracowników i mieszkańców.
Przewodniczący poinformował, Ŝe sesja jest zwołana na wniosek Burmistrza. Radni
otrzymali projekt uchwały.
I/3. Porządek obrad.
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum).
II.
Część II.
1. Podjęcie uchwały w sprawie:
a/ podziału gminy Lądek Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu wyborczym.
2. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwały w sprawie:
a/ podziału gminy Lądek Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu wyborczym,
Radny Ryszard Wrona przypomniał, Ŝe grupa radnych (8 osób) złoŜyła projekt
uchwały i wniosek o zwołanie sesji.
Przewodniczący odczytał fragment wniosku radnych, w którym napisano m.in., aby
uwzględnić przedłoŜony projekt uchwały na najbliŜszej planowanej sesji. NajbliŜsza
planowana sesja odbędzie się we wrześniu.
Radny Mirosław Babiak wystąpił z wnioskiem, aby przystąpić do glosowania. Radni
zapoznali się z projektem uchwały.
Radny Artur Dobrzyński zapytał czym Burmistrz kierował się przy podziale wsi.
Brak liczby mieszkańców w poszczególnych wsiach.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe norma dla gminy, to 581 osób w okręgu wyborczym. Nie jest
moŜliwe dzielenie wsi co do osoby. Liczba osób w okręgu ma być jak najbardziej
zbliŜona do normy. Jest to bardzo kompromisowy podział. Sołtysi mieli zastrzeŜenia,
Ŝe nie ma przedstawicieli wsi, wzmacnia sytuację wszystkich małych sołectw. Cała
zmiana, to dopisanie Stójkowa do okręgu tworzonego przez małe wsie i Konradów.
RóŜnice w projekcie uchwały zaakceptowane przez Komisarza Wyborczego.

1

Radny Dariusz Styczyrz zapytał dlaczego nie konsultowano tego z Radą, bo to Rada
ma zatwierdzić. Radni przedłoŜyli projekt, trzeba było pójść na kompromis.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest to najbardziej kompromisowy projekt.
Radny Ryszard Wrona powiedział, Ŝe do okręgu wyborczego nr 5 dodano
Konradów, jak to obsłuŜy jeden radny.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe do stanu obecnego dochodzi tylko jedna miejscowość.
Radny Mirosław Babiak zapytał, co będzie jeśli po raz kolejny uchwała nie będzie
podjęta.
Insp. ds. obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz odpowiedział, Ŝe dzisiejsza sesja
jest na Ŝądanie komisarza, jeśli radni nie podejmą uchwały, to komisarz sam podejmie
decyzję.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o przemyślenie głosowania i ogłosił 5
minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 4 głosach „za” i 8 „przeciwnych Rada nie podjęła
uchwały.
Ad. pkt. 2. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie
sesji.
Protokółowała: Maria Staszyńska

W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk – podpis nieczytelny

Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Maria Staszyńska
Leszek Pazdyk
01.10.2010 r.
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