Protokół nr XVI/XI/11
z sesji Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
z dnia 24 listopada 2011 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 16.25. Miejsce obrad:
sala konferencyjna UMiG w Lądku-Zdroju.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Sosna.
Przewodniczący
powitał radnych, Burmistrza, v-ce Burmistrza, Sekretarza,
Skarbnika, Senatora K. DroŜdŜa i mieszkańców.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 14.
I/3. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad.
W związku z brakiem pytań porządek obrad w brzmieniu:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji).
II.
Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia na rok 2012 Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój,
b/ rozpatrzenia skargi,
c/ dokonania zmian w uchwale budŜetowej na rok 2011.
3. Informacja dotycząca realizacji uchwał za I-sze półrocze 2010 r.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Lądek-Zdrój w roku
szkolnym 2010/2011.
5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
7. Zamknięcie obrad.
I/4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna zapytał czy są uwagi do protokołu z sesji, który
został umieszczony w BIP-ie i poinformował, Ŝe radny Leszek Pazdyk zgłosił błąd
literowy, który został poprawiony.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
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W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada zatwierdziła w/w
protokół.
(doszedł radny Paweł Buła – 15 osób).
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował o
spotkaniach i sprawach, które miały miejsce w okresie między sesjami.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia na rok 2012 Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Dariusz Styczyrz
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
V-ce Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Karolina SierakowskaDawidowicz poinformowała, Ŝe komisja nie opiniowała projektu uchwały.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch stwierdziła, Ŝe w § 1 po roku 2012
naleŜy dodać …”określony w załączniku nr 1 do uchwały”…
Radna Mirosława Boduch zapytała czy były jakieś uwagi do programu, jak
przebiegały konsultacje.
Przewodniczący poinformował, Ŝe odpowiedzi za chwilę udzieli insp. Dorota
Kondracka, którą poproszono na salę obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę
nr XVI/96/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ rozpatrzenia skargi,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Miszczyńska przypomniała, Ŝe skarga
była oddalona na poprzedniej sesji poniewaŜ została skierowana do Prokuratury.
Otrzymano odpowiedź z Prokuratury, w której stwierdzono, Ŝe podpisy pod skargą są
autentyczne, ale osoby podpisujące nie znały treści skargi. Komisja Rewizyjna
jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną poniewaŜ nie zostało złamane prawo w
Ŝadnym z przedstawionych zarzutów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały – skarga bezzasadna.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę XVI/97/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
W związku z przybyciem na salę insp. Doroty Kondrackiej, radna Mirosława Boduch
ponownie zapytała czy organizacje się odezwały, czy wnosiły uwagi.
Insp. Dorota Kondracka odpowiedziała, Ŝe program jest zbliŜony do tego z ubiegłego
roku. Odbyły się konsultacje indywidualne.
c/ dokonania zmian w uchwale budŜetowej na rok 2011,
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Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę
Nr XVI/98/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Informacja dotycząca realizacji uchwał za I-sze półrocze 2010 r.
Przewodniczący Rady podziękował Sekretarz Annie Chilickiej za przygotowanie
materiału.
Burmistrz zwrócił się z prośbą, aby w przyszłości dawać więcej czasu na
przygotowanie takiej informacji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w przyszłym roku temat ten będzie
uwzględniony w planie pracy Rady Miejskiej.
Ad. pkt. 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie LądekZdrój w roku szkolnym 2010/2011.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna oddał głos Burmistrzowi.
Burmistrz poinformował, Ŝe sprawa wypłynęła w ostatniej chwili. Jest to projekt Pt.
„Program Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych”. Do 30.11. br. moŜna składać uwagi do
Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali ten materiał w wersji
papierowej, a Burmistrz przedstawi prezentację. Materiał jest do wglądu na płycie w
biurze Rady Miejskiej. Wszelkie uwagi i sugestie będą uwzględnione w wystąpieniu
Burmistrza do powiatu.
Po prezentacji V-ce Przewodnicząca Rady sugerowała, aby podkreślić ciąg ul.
Kłodzka-Ogrodowa-Kościuszki, konieczność naprawy. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe chodzi o
dwie gminy (obwodnica). Dobrze by było gdyby przedstawiono stanowisko Rady.
Burmistrz dodał, Ŝe zespół powiatowy powinien być uzupełniony o przedstawicieli
gmin.
Radna Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe naleŜy uwzględnić Skrzynkę podając jako
główny argument, Ŝe jest to objazd drogi wojewódzkiej.
Nacz. Wydź. Jadwiga Kuryluk-Kądziela stwierdziła, Ŝe drogi strategiczne powinny
być bardzo wyraźnie określone przez powiat.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe będzie wspólne stanowisko Burmistrza i Rady
Miejskiej i poddał to pod głosowanie.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przegłosowała
przekazanie do powiatu wspólnego stanowiska.
Radny Waldemar Sosiński poruszył sprawę drogi na przejeździe.
Radna Mirosława Boduch po raz kolejny wystąpiła z pytaniem co z oznakowaniem i
organizacją ruchu na ul. Fabrycznej.
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie ma opinii z powiatu. Przedstawiono projekt, znaki są
gotowe, gmina czeka na opinię.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał co z ul. Zdrojową i Słodową, przesunięto słupki
betonowe, ale jest zakaz ruchu i do sklepu mięsnego trzeba jeździć przez Rynek.
Radny Mirosław Wojczuk zapytał o oznakowanie przy wjeździe do granicy.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna zapytał czy ustalono termin posiedzenia Komisji
BudŜetu i Finansów z Przewodniczącymi poszczególnych komisji.
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Stanisław Skrobotun odpowiedział, Ŝe
komisja odbędzie się dzisiaj po sesji.
Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu propozycji do planu pracy Rady
Miejskiej na przyszły rok. Przewodniczący poinformował równieŜ, Ŝe 14 grudnia
odbędzie się dodatkowa sesje.
Ad. pkt. 6. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił
zamknięcie sesji.
Protokółowała: Maria Staszyńska
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