Protokół nr XVIII/XII/11
z sesji Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2011 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz..15.52. Miejsce obrad:
sala konferencyjna UMiG w Lądku-Zdroju.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych na sali obrad.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 15.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w związku z dodatkowymi obowiązkami
pracownika protokół będzie przedłoŜony na kolejną sesję.
I/4. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował o wprowadzeniu autopoprawki
jako pkt. 2e w postaci projektu uchwały w sprawie „zaopiniowania propozycji planu
aglomeracji „Lądek-Zdrój”.
Porządek obrad w brzmieniu:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum).
II.
Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w uchwale budŜetowej mig na 2011 r.,
b/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
c/ ustalenia harmonogramu obrad Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju na rok 2012,
d/ określenia zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów,
e/ zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Lądek-Zdrój”.
3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
4. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt.1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował o sprawach i spotkaniach, które
miały miejsce w okresie między sesjami.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w uchwale budŜetowej mig na 2011 r.,
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Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała o zmianach. W § 1 i 2 zamiast
zmniejsza się wpisujemy zwiększa się. Załącznik nr 1 str. W załączniku nr 1 do
uchwały skreśla się zwiększenie dochodów o 1.000 zł w dziale 756 618 § 0480,
natomiast zwiększa się zwiększenie dochodów o 1.000 zł w dziale 756 rozdziale
75615 § 0310 – kwota zwiększenia w § 0310 po zmianach wynosić będzie 306.000,-.
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XVIII/103/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków,
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła
uchwałę nr XVIII/104/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ ustalenia harmonogramu obrad Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju na rok 2012,
Przewodniczący Rady wniósł autopoprawkę do projektu w § 3 pkt. 2 lit. d dopisać
„odbierania odpadów komunalnych”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt wraz z autopoprawką.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XVIII/105/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ określenia zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów,
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Paweł Buła poinformował w
imieniu komisji, Ŝe wprowadza autopoprawkę do projektu uchwały. § 1 pkt.3 ppkt.2
skreślić literę „a” i wpisać pkt.1, pakt. 3 na 4, w § 1 ust. 4 dopisać „oraz uzyskali
ocenę z zachowania co najmniej dobrą”.
Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe komisja
jednogłośnie proponuje wniesienie poprawek: § 1 ust. 1 pkt.2 słowa „wojewódzkim,
ogólnopolskim lub międzynarodowym” zastąpić „ponadgminnym”, § 1 ust. 4 słowa
„wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym” zastąpić „ponadgminnym”, §
2 ust. 2 jest „nie moŜe przekroczyć 250 zł miesięcznie” zastąpić „250 zł miesięcznie”,
ust. 5 dopisać po jednej osobie w kaŜdej kategorii. Wynika to z tego, Ŝe bardzo wielu
uczniów osiąga sukcesy na szczeblu powiatowym promując jednocześnie naszą
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gminę. Ostatnio przyznaje się tylko stypendia sportowe, bo inni nie spełniają
wymogów.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Paweł Buła stwierdził, Ŝe będzie
problem jeśli zgłoszą się np. 4 osoby z dziedziny sportu, to którą wybrać jeśli
wszystkie złoŜone wnioski spełnią wymogi formalne.
Radna Karolina Sierakowska-Dawidowicz stwierdziła, Ŝe jeśli wróci się do starych
zasad, to stypendia będą znów niskie.
Radny Stanisław Skrobotun dodał, Ŝe zamknie się drogę innym dzieciom, bo nie
będzie motywacji.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe wręcz przeciwnie przy wyŜszej kwocie będzie
większa mobilizacja.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Paweł Buła powiedział, Ŝe jeśli
chodzi o zasięg, to dobrze, ale jeśli chodzi o kwoty i ilość stypendiów, to nie zgadza
się.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę dotyczącą zmiany „o
zasięgu ponadgminnym” § 1, ust. 1 pkt.2.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 2 „wstrzymujących”
Rada przyjęła poprawkę
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę dotyczącą zmiany „o
zasięgu ponadgminnym” § 1, ust. 4.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 1 „wstrzymującym”
Rada przyjęła poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę § 2 ust. 2 – stypendium
przyznawane uczniom wynosi 250 zł.
W wyniku głosowania przy 5 głosach „za”, 9 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym”
Rada nie przyjęła poprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę § 2 dodać ust. 4 i 5 Rada
Miejska przyznaje po 1 miejscu w kaŜdej kategorii.
W wyniku głosowania przy 4 głosach „za”, 9 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących”
Rada nie przyjęła poprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za” i 7 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr XVIII/106/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ zaopiniowania planu aglomeracji „Lądek-Zdrój”,
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XVIII/107/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Zbigniew Wiernusz przekazał, Ŝe mieszkańcy ul. Niezapominajek proszą, aby
postawić chociaŜ jedną lampę.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe na ul. Stokrotek teŜ nie ma oświetlenia. Jest
dokumentacja na wiele oświetleń, ale nie ma środków.
Dyr. CKiR Małgorzata Bednarek zaprosiła na WOŚP 08.01.br. w godz. 9.00-15.00
oraz na spektakl „Zakład pracy Twoim drugim domem” 18.01. godz. 19.00.
Przewodniczący Rady zaprosił na licytację. Będzie to wyjazd do Parlamentu
Europejskiego, cena wywoławcza 300 zł.
Radny Paweł Buła zapytał czy StraŜ Miejska pełni dyŜury z Policją.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe czasami tak. Policji przychodzi to z trudem.
Radny Paweł Buła zapytał dlaczego policjant wypisuje mandat jeśli jadą dwie osoby
ze StraŜy Miejskiej i 1 policjant.
Burmistrz stwierdził, Ŝe moŜe było to wykroczenie, za które StraŜ Miejska nie moŜe
nałoŜyć mandatu.
Ad. pkt. 4. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił
zamknięcie sesji.

Protokółowała: Maria Staszyńska
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