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

Protokół nr V/I/11
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 5 stycznia 2010 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 17.00, a zakończono o godz. 19.30. 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 15.
Przewodniczący Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe sesja zwołana na wniosek 6
radnych w celu odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz powołania
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Ad. pkt. 2. Ustalenie porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wniosek o odwołanie p. Leszka Pazdyka z funkcji Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju
a) przedstawienie wniosku przez przedstawiciela wnioskodawców
b) powołanie komisji skrutacyjnej dla wszystkich głosowań tajnych podczas
sesji
c) przeprowadzenie głosowania tajnego
d) ogłoszenie wyniku głosowania
e) stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego
Rady Miejskiej
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów
b) przeprowadzenie głosowania tajnego
c) ogłoszenie wyniku głosowania
d) stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie Przewodniczącego Rady
Miejskiej
5. Wniosek o odwołanie p. Dariusza Styczyrza z funkcji wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
a) przedstawienie wniosku przez przedstawiciela wnioskodawców
b) przeprowadzenie głosowania tajnego
c) ogłoszenie wyniku głosowania
d) stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie odwołania
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów
b) przeprowadzenie głosowania tajnego
c) ogłoszenie wyniku głosowania
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d) stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej.
7. Zamknięcie obrad.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady
Leszek Pazdyk.
Szanowni Państwo!
Proszę się nie dziwić, Ŝe – jak rzadko, posłuŜę się kartką „ściągawką”, którą załączę
do protokołu, ale nie ukrywam, Ŝe jestem lekko podenerwowany, a chciałbym w kilku
słowach odnieść się do wniosku o odwołanie mnie z pełnionej funkcji Przewodniczącego
Rady, złoŜonego = jak na ironię, przez grupę radnych z Klubu Radnych "Ponad Podziałami
2010". Nie sposób nie odnieść wraŜenia, Ŝe działania tego typu prowadzą właśnie do
podziałów, a nie stworzenia płaszczyzny współpracy dla dobra Lądka Zdroju i jego
mieszkańców.
Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie zamierzam kurczowo trzymać się tzw. „stołka”, bo nie
przywiązałem się do tej funkcji, a i w metryce urodzenia nie mam wpisanego Ŝyciowego
przeznaczenia pod tytułem „przewodniczący rady”. Mam natomiast świadomość, i zawsze
miałem, Ŝe przewodniczącym się bywa. I od woli Rady będzie zaleŜało czy zostanę
odwołany, czy tez nie. Od woli Rady, która niewiele ponad miesiąc temu, domniemam, iŜ w
wyniku pozytywnej oceny moich dotychczasowych działań w roli przewodniczącego rady,
przez okres dwóch minionych kadencji, obdarzyła mnie zaufaniem i powierzyła pełnienie tej
funkcji nadal. CóŜ zatem stało się w tak krótkim okresie, jakich obowiązków nie dopełniłem,
Ŝe doszliście Państwo do wniosku, iŜ juŜ nie jestem godzien, by kierować Radą, a wręcz nie
gwarantuję jej sprawnego prowadzenia, pozostanie pewnie tajemnicą. Uszanuję Państwa
wolę i z godnością ją przyjmę, i zapewniam, Ŝe dobro naszej wspólnoty samorządowej nadal
będzie mi głęboko leŜało na sercu. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, Ŝe moim zdaniem
nieuprawnionym jest występowanie w imieniu wyborców, „mając na względzie dobro
wspólnoty samorządowej”, jak to sformułowali wnioskodawcy, bowiem mieszkańcy dokonali
mojej oceny podczas wyborów. Gdyby uwaŜali, Ŝe będę szkodził naszej wspólnocie
samorządowej, to pewnie nie byłoby mnie tutaj, a nie jest mi wiadomym, by wpłynęły do
Rady jakieś skargi czy zastrzeŜenia dotyczące mojej osoby, jak tez osoby
wiceprzewodniczącego.
Rada jest organem kolegialnym i jej decyzje, podejmowane na podstawie i w granicach
prawa, zapadają większością głosów. Jeśli nie potrafimy szanować swoich decyzji, to
zachodzi obawa, Ŝe będziemy dreptać w miejscu, gdy radni niezadowoleni z podjętych,
zgodnie z procedurą, uchwał będę je kwestionować i wnosić o ich zmianę na kolejnych
sesjach, kierując się na dodatek partykularnymi interesami czy osobistymi animozjami,
zamiast merytoryczną oceną.
No cóŜ, trudno się dziwić, Ŝe coraz częściej daje się zauwaŜyć w społeczeństwie brak
szacunku dla organu stanowiącego czyli rady, skoro jego członkowie – radni, go nie szanują,
poprzez widoczny brak szacunku dla swoich decyzji. Szczególny wyraz temu dali koledzy
radni wnioskując o odwołanie v-ce przewodniczącego, którego wybraliśmy
JEDNOGŁOŚNIE.
Starałem się kierować pracą Rady tak, by jej działania nie wystawiały tego lokalnego, małego
„sejmiku” na śmieszność, mając na względzie fakt, iŜ potrzeby wspólnoty samorządowej nie
mają kolorów partyjnych, a koleŜankom i kolegom, którzy równieŜ w ten sposób postrzegają
samorządność i dbanie o rozwój naszej gminy, serdecznie dziękuję za wsparcie i współpracę,
Tym razem takŜe zobowiązany jestem do przeprowadzenia sesji w zgodności
z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz regulacjami zawartymi w
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Statucie Miasta i Gminy Lądek Zdrój. Wobec powyŜszego, zmuszony jestem wskazać na
nieprawidłowości, jakie zawiera „porządek obrad” zaproponowany przez wnioskodawców,
którym - jak deklarują, zaleŜy na „sprawnym funkcjonowaniu organu stanowiącego, jakim
jest Rada Miejska”. Na marginesie chciałbym zwrócić uwagę Państwa, Ŝe funkcjonowanie
„sprawne” nie moŜe być równoznaczne z nieprzestrzeganiem obowiązujących procedur do
czego zmierza zaproponowany przebieg dzisiejszej sesji.
Ad. pkt. 3. Wniosek o odwołanie p. Leszka Pazdyka z funkcji Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju,
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk odczytał wniosek i zwrócił się kolejno do
wnioskodawców jakie maja zarzuty pod względem prowadzenia Rady.
Wywołani radni stwierdzili, Ŝe nie mają nic do dodania.
Radny Janusz Sosna powiedział, Ŝe uzasadnienie jest satysfakcjonujące.
Radna Mirosława Boduch stwierdziła, Ŝe lepiej, aby uzasadnienie pozostało takie
jakie jest.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe projekty uchwał nie są zaparafowane przez
prawnika i nie wiadomo czy są zgodne z prawem.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe za to odpowiedzialne jest biuro rady.
Insp. ds. RM odpowiedziała, Ŝe przez tydzień nie było prawnika.
Insp. Sebastian Łukasiewicz poinformował, Ŝe w ciągu paru minut sprawdzi projekty
uchwał.
Przewodniczący Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe nie przedłoŜono projektów uchwał
zgodnie z wymogami.
Radna Mirosława Boduch odpowiedziała, Ŝe regulamin głosowania ustala komisja
skrutacyjna i taki regulamin zaproponowano.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe obowiązuje projekt uchwały dotyczący
regulaminu głosowania.
Insp. ds. obsługi prawnej wyjaśnił, Ŝe stosowane są róŜne rozwiązania. Regulamin
moŜe przyjąć komisja skrutacyjna. ZaleŜy to od wnioskodawców.
Radna Mirosława Boduch przypomniała, Ŝe podczas pierwszej sesji nie przyjmowano
Ŝadnych regulaminów dotyczących wyboru przewodniczącego i jego zastępcy.
Przewodniczący Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe jeśli chodzi o powołanie
przewodniczącego jest zapis w statucie, ale nie ma zapisu dotyczącego odwołania.
Radna Mirosława Boduch zaproponowała, aby odczytać regulamin, a radni niech się
wypowiedzą w głosowaniu.
Przewodniczący Rady odczytał regulamin dotyczący odwołania przewodniczącego
rady przedłoŜony przez klub radnych i poddał go pod glosowanie.
W wyniku głosowania przy 9 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 5 „wstrzymujących”
Rada przyjęła regulamin.
Radny Mirosław Babiak stwierdził, Ŝe w regulaminie jest zapis mówiący o
osłoniętym miejscu do głosowania, a takiego nie ma.
Radna Mirosława Boduch odpowiedziała, Ŝe naleŜy to wykreślić.
Przewodniczący zwrócił się o podanie składu komisji skrutacyjnej.
Radny Kazimierz Kubisiak zaproponował radną Karolinę Sierakowską i radnego
Waldemara Sosińskiego. Radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady zaproponował radnego Mirosława Babiaka, który równieŜ
wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zatwierdzenie składu komisji
skrutacyjnej.
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W wyniku glosowania przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada zatwierdziła
w/w skład komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie radna Karolina Sierakowska odczytała skład komisji skrutacyjnej, a
następnie wyczytała nazwiska radnych wg. listy obecności celem wręczenia kart do
głosowania. Radni po wyczytaniu zgodnie z listą obecności złoŜyli karty do
głosowania do urny. Komisja udała się do pomieszczenia obok celem podliczenia
głosów.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Karolina Sierakowska odczytała protokół
komisji skrutacyjnej, który stanowi wraz z kartami do głosowania załącznik do
protokołu z sesji.
W wyniku głosowania przy 9 głosach „za” i 6 „przeciwnych” Rada podjęła uchwałę nr
V/22/11 dotyczącą odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej, która stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Leszek Pazdyk podziękował za miesiąc współpracy i przekazał
prowadzenie sesji wiceprzewodniczącemu Dariuszowi Styczyrzowi.
Ad. pkt. 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju,
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Styczyrz zwrócił się z prośbą o zgłaszanie
kandydatów.
Radna Mirosława Boduch zgłosiła kandydaturę radnego Janusza Sosnę, który jest
mieszkańcem Lądka od urodzenia, jest przedsiębiorcą, Przewodniczącym Związku
Emerytów i Rencistów, prowadził biuro poselskie SLD.
Radna Marzenna Konopska zgłosiła kandydaturę radnego Leszka Pazdyka mając na
względzie dobro wspólnoty samorządowej oraz konieczność sprawnego
funkcjonowania organu stanowiącego jakim jest Rada Miejska. Przez miesiąc pracy
nic takiego się nie wydarzyło, aby odwołać P. Leszka Pazdyka.
Radny Paweł Buła zgłosił kandydaturę radnej Mirosławy Boduch Ŝeby nie było
rządzenia z tylnego siedzenia.
Radna Mirosława Boduch nie wyraziła zgody. Zgodę na kandydowanie wyrazili
radni: Janusz Sosna, Leszek Pazdyk.
Wiceprzewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki , zamiast
„osłonięte” ma być odosobnione.
W wyniku glosowania przy 9 głosach „za” i 6 „wstrzymujących” Rada przyjęła w/w
poprawkę.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Karolina Sierakowska odczytała nazwiska
radnych wg listy obecności i wręczyła karty do głosowania, a następnie ponownie wg
listy wyczytani radni złoŜyli karty do głosowania do urny.
Komisja skrutacyjna udała się do pomieszczenia obok celem podliczenia głosów.
Wiceprzewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół dotyczący
wyboru Przewodniczącego Rady. Zgodnie z protokołem na przewodniczącego Rady
wybrano radnego Janusza Sosnę 9 głosami „za”. Radny Leszek Pazdyk otrzymał
głosów „za” 6.
W wyniku w/w głosowania Rada podjęła uchwałę nr V/23/11 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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Wiceprzewodniczący przekazał prowadzenie obrad nowo wybranemu
przewodniczącemu Rady.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna podziękował za wybór i stwierdził, Ŝe zrobi
wszystko Ŝeby praca Rady Miejskiej przebiegała sprawnie, będzie miał na uwadze
dobro wszystkich mieszkańców, będzie przewodniczącym samodzielnym,. Którym
nikt nie będzie sterował.
Ad. pkt. 5. Wniosek o odwołanie p. Dariusza Styczyrza z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju,
Przewodniczący Rady Janusz Sosna podtrzymał wniosek o odwołanie z funkcji
wiceprzewodniczącego.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Styczyrz zwrócił się z prośbą o przedstawienie
merytorycznego uzasadnienia. Miesiąc temu Rada powołało go jednogłośnie do
pełnienia tej funkcji. Przez cztery lata działał bez zastrzeŜeń.
Wnioskodawcy nie przedstawili merytorycznego uzasadnienia.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady odczytał regulamin dotyczący odwołania
wiceprzewodniczącego rady i poddał go pod glosowanie.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 4 „wstrzymujących”
Rada przyjęła w/w regulamin.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytała nazwiska wg listy obecności i
wręczyła karty do głosowania. Następnie wyczytani radni złoŜyli karty do głosowania
do urny.
Komisja skrutacyjna udała się do pomieszczenia obok celem podliczenia głosów.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół dotyczący
wniosku o odwołanie wiceprzewodniczącego rady.
W wyniku głosowania i na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej przy 9 głosach
„za” i 6 „przeciwnych” Rada podjęła uchwałę nr V/24/11, która stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
Ad. pkt. 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lądku Zdroju,
Przewodniczący Rady zwrócił się o przedstawienie kandydatur.
Radny Leszek Pazdyk zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Styczyrza, który wyraził
zgodę.
Radna Karolina Sierakowska zgłosiła kandydaturę radnej Mirosławy Boduch, która
jest prawnikiem oraz absolwentem kilku kierunków studiów podyplomowych,
związanych głównie z funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Związana jest od
wielu lat z samorządem terytorialnym – była przez kilka miesięcy radną i członkiem
Zarządu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w III kadencji, radną powiatu kłodzkiego II
kadencji. W latach 1999-2006 pełniła funkcję Sekretarza Miasta i Gminy Lądek Zdrój,
a od 1 stycznia 2007 r. jest Sekretarzem Powiatu Kłodzkiego. Jest przewodniczącą
Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Dolnego Śląska oraz członkiem Krajowego
Konwentu Sekretarzy Gmin i Powiatów. Ze względu na swoja znajomość zagadnień
prawa samorządowego jest bardzo dobrym kandydatem do pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącej rady Miejskiej.
Radna Mirosława Boduch wyraziła zgodę.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie regulamin dotyczący wyboru
wiceprzewodniczącego.
W wyniku głosowania przy 9 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 5 „wstrzymujących
Rada przyjęła w/w regulamin.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Karolina Sierakowska wyczytała nazwiska
radnych wg listy obecności i wręczyła karty do głosowania. Radni wyczytani zgodnie
z listą złoŜyli karty do głosowania do urny.
Przewodniczący Janusz Sosna ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół dotyczący
wyników głosowania. Radna Mirosława Boduch otrzymała 9 głosów „za”, a radny
Dariusz Styczyrz 6 głosów „za”.
W wyniku głosowania i na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej Rada podjęła
uchwałę nr V/25/11 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady, która stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
Radny Dariusz Styczyrz podziękował i złoŜył gratulacje radnej Mirosławie Boduch.
Ad. pkt. 7. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił
zamkniecie sesji.
Protokółowała: Maria Staszyńska

W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Sosna – podpis nieczytelny
Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Maria Staszyńska
Janusz Sosna
27.01.11.r.

6

