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

Protokół nr I/XI/10
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 30 listopada 2010 r.

Ad. pkt. 1. Otwarcie sesji inauguracyjnej.
Sesję inauguracyjną VI kadencji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono
o godz. 17.30.
Miejsce obrad: sala konferencyjna UMiG w Lądku Zdroju.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji :Leszek Pazdyk.
Przewodniczący Rady powitał: Burmistrza, radnych, zaproszonych gości reprezentujących
Radę Powiatu w osobach: P. Stanisława DroŜdŜa i Borysława Zatokę i przybyłych na sesję
mieszkańców. Przewodniczący poinformował równieŜ, Ŝe radny powiatowy P. Bogusław
Wijatyk nie mógł przybyć na sesję poniewaŜ miał wcześniej zaplanowany zagraniczny
wyjazd słuŜbowy.
Ad. pkt. 2. Wysłuchanie hymnu państwowego.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad wysłuchano hymnu państwowego.
Ad.pkt.3. Informacja Przewodniczącej Terytorialnej Komisji Wyborczej o przebiegu
i wynikach wyborów.
Przewodnicząca Terytorialnej Komisji Wyborczej Pani ElŜbieta Osuch odczytała komunikat
dotyczący wyborów i wręczyła zaświadczenia potwierdzające wybór na radnych.
Ad. pkt. 4. Przekazanie prowadzenia obrad seniorowi.
Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji odczytał tekst roty, przyjął ślubowanie od seniora
Kazimierza Kubisiaka i przekazał prowadzenie obrad. Radny na podstawie listy obecności
stwierdził, Ŝe na sali obrad obecnych jest 14 radnych. Jest kworum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. pkt. 5. Uroczystość ślubowania.
Radny senior Kazimierz Kubisiak odczytał rotę i kolejno wyczytani przez najmłodszą
wiekiem Karolinę Sierakowską radni złoŜyli ślubowanie.
Ad. pkt. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Radny Senior zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Do
pracy w komisji skrutacyjnej zaproponowano radnych; Mirosława Babiaka, Monikę
Miszczyńską, Marzennę Konopską. Radni wyrazili zgodę.
Senior poddał pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” zatwierdzono skład w/w
komisji.
Radna Monika Miszczyńska wystąpiła z prośbą o przerwę w obradach.
Radny Senior ogłosił 15 minut przerwy.
Po przerwie na salę obrad doszedł Pan Mirosław Wojczuk – 15 osób.
Radny Senior odczytał tekst roty i przyjął ślubowanie od radnego Mirosława Wojczuka.
Ad. pkt. 7. Zgłaszanie kandydatów i krótka charakterystyka na Przewodniczącego
Rady.
Radny Mirosław Babiak zgłosił kandydaturę radnego Leszka Pazdyka i stwierdził, Ŝe
kandydat pełnił z powodzeniem tę funkcję przez dwie kolejne kadencje.
Radna Karolina Sierakowska zgłosiła kandydaturę radnej Mirosławy Boduch, która jest
osobą kompetentną i dobrze przygotowaną do pełnienia tej funkcji.
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Radni wyrazili zgodę.
Radna Mirosława Boduch zakwestionowała kartki do głosowania poniewaŜ nie ma na nich
rubryczek i glosujący moŜe postawić znak na pograniczu nazwisk.
Insp. Maria Staszyńska odczytała procedurę dotyczącą głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
Radna Monika Miszczyńska dodała, Ŝe skreśla się tego kandydata, którego nie chcemy
wybrać.
Radni wyczytani wg. listy obecności otrzymali karty do głosowania.
Radna Karolina Sierakowska wyczytała nazwiska radnych, którzy złoŜyli do urny karty do
głosowania.
Komisja skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia, gdzie podliczyła głosy i
sporządziła protokół komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Monika Miszczyńska odczytała protokół. W
głosowaniu tajnym udział wzięło 15 radnych, głosów waŜnych oddano 15. W wyniku
głosowania przy 9 głosach „za” i 6 „przeciwnych” przewodniczącym Rady został wybrany
radny Leszek Pazdyk.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk podziękował wszystkim, którzy na niego głosowali
i zapewnił, Ŝe zrobi wszystko, aby współpraca z Burmistrzem, który będzie wybrany była
dobra dla ogółu. Zwrócił się równieŜ do wszystkich radnych, aby pamiętali o godnym
reprezentowaniu wyborców i współpracy z Burmistrzem dla dobra wszystkich mieszkańców.
Ad. pkt. 9. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Mirosław Babiak zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Styczyrza, a radny Waldemar
Sosiński złoŜył kandydaturę radnego Zbigniewa Wiernusza.
Radny Zbigniew Wiernusz podziękował i zrzekła się swoich głosów dla radnego Styczyrza.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Monika Miszczyńska poinformowała, Ŝe jest jeden
kandydat. Radni stawiają znak „X’ przy jednej z opcji na karcie do głosowania.
Przewodniczący Rady wyczytał nazwiska wg listy obecności, radni otrzymali karty do
głosowania. Przewodniczący ponownie wyczytał nazwiska wg listy obecności, radni złoŜyli
do urny karty do głosowania.
Komisja skrutacyjna udała się do pomieszczenia obok celem podliczenia głosów i
sporządzenia protokołu.
Ad.pkt.10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Monika Miszczyńska odczytała protokół.
W głosowaniu tajnym udział wzięło 15 radnych, oddano 15 waŜnych głosów. W wyniku
głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Wiceprzewodniczącym Rady został radny
Dariusz Styczyrz.
Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ cieszy się, Ŝe jednogłośnie dokonano wyboru
wiceprzewodniczącego Rady. Razem będzie przygotowany plan pracy Rady Miejskiej
i oraz plany pracy komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Styczyrz stwierdził, Ŝe jest poruszony wynikiem
głosowania. Ma nadzieję, Ŝe sprosta wymaganiom i będzie pracował nad poprawą wizerunku
i dla dobra wszystkich, będzie współpracował z Burmistrzem.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe radny powiatowy musiał wcześniej
opuścić salę obrad, ale głos zabierze Senator Kazimierz DroŜdŜ.
Senator Kazimierz DroŜdŜ w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie na sesję
i pogratulował wyboru. Stwierdził, Ŝe pracy jest duŜo, nie tylko w Lądku Zdroju. Związany
jest z jedną opcją, ale jest człowiekiem czynu, ci z którymi pracował wiedzą jakie ma
osiągnięcia. Chciałby, aby wykorzystać potencjał, aby sesję wyglądały tak jak w Lądku, bez
podziału na partie. Zwrócił się z prośbą, aby sesje nie kolidowały z sesjami powiatowymi, bo
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chciałby w nich uczestniczyć. W związku z II – turą wyborów na funkcję burmistrza Senator
Ŝyczył wszystkim wyboru najlepszego kandydata. Podziękował równieŜ za oddane głosy.
Ad. pkt. 11. Wystąpienie Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady jeszcze raz podziękował za przybycie na sesję inauguracyjną.
Stwierdził, Ŝe nie wyobraŜa sobie Ŝeby nie było współpracy.
Przewodniczący poinformował, Ŝe wszyscy radni otrzymają Ustawę o samorządzie gminnym,
Statut Miasta i Gminy oraz druki do wypełnienia o zachowaniu tajemnicy, ankiety osobowe,
deklaracje pracy w komisjach. Na razie te same komisje, które funkcjonowały w poprzedniej
komisji, ale moŜe to ulec zmianie. Radni otrzymają równieŜ druki oświadczeń majątkowych.
Oświadczenia majątkowe wypełnione ręcznie przez radnych będą ponownie wypełnione i
dane do sprawdzenia i ponownego podpisanie przez radnych. Oświadczenia wypełnione
ręcznie zostaną u Przewodniczącego, a wypełnione komputerowo opublikowane w BIP-ie.
Radna Mirosława Boduch zaprotestowała i stwierdziła, Ŝe dwa egzemplarze powinny być
wypełnione własnoręcznie Ŝeby przy przepisywaniu nie było pomyłek.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe do tej pory nie było Ŝadnych
problemów, ale nie upiera się przy tej formie.
Przewodniczący przypomniał, Ŝe 05.12.br. są wybory i zawnioskował, aby kolejna sesja
odbyła się czwartego dnia po ogłoszeniu wyników wyborów.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 13 glosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada zatwierdziła wniosek
dotyczący zwołania sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe na kolejnej sesji zaprzysięŜenie Burmistrza,
powołanie składów komisji.
Ad. pkt. 12. Zamknięcie sesji inauguracyjnej.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady 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
10.12.2010 r.
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