UCHWAŁA NR XV/86/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/75/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. dotyczącej zmiany Uchwały Nr
XXX/240/09 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska LądekZdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 147,poz.1591 ,ze zm.), art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych ( Dz.U. Nr 167 ,poz. 1399, ze zm.), Rada Miejska w LądkuZdroju, uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla uchwałę Nr XI/75/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/09 z dnia
26 marca 2009 r.w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska LądekZdrój.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi LądkaZdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w LądkuZdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Nalezy uchylić Uchwałę Nr XI/75/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/09 z dnia
26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska LadekZdrój, w związku z brakiem jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślaskiego, a co za tym idzie, brakiem możliwości podjęcia kolejnej
uchwały dotyczącej zmiany Statutu Uzdrowiska LądekZdrój. Zaistniała sytuacja spowodowana jest podjęciem
przez Radę Miejską uchwały w czerwcu br., a od lipca br. obowiazuje nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowj oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 167, poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 Nr 73 poz. 390 i Nr
112, poz. 654) , w związku z czym Wojewoda Dolnośląski stwierdził sprzeczności z prawem w zapisach uchylanej
uchwały i uzgodniono, że zostanie przedłozony Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu,
uwzględniający obecnie obowiązujące przepisy prawne. Wojewoda nie wydał Rozstrzygnięcia Nadzorczego
w sprawie uchwały, ani nie skierował skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  wstrzymał do czasu
podjęcia prawidłowej uchwały.

Burmistrz LadkaZdroju
Kazimierz Szkudlarek
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