UCHWAŁA NR XX/125/12
RADY MIEJSKIEJ LĄDKAZDROJU
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie odwołania stałej Komisji Uzdrowiskowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 47 ust. 1 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.) w związku z § 53 i § 56 Uchwały Nr XV/95/11 Rady Miejskiej w LądkuZdroju z dnia 27
października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy LądekZdrój (Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z dnia 10
lutego 2012 r., poz. 584), Rada Miejska LądkaZdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Odwołuje się stałą Komisję Uzdrowiskową jako organ opiniodawczodoradczy Rady Miejskiej w Lądku
Zdroju w sprawach uzdrowiska.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLI/440/05 Rady Miejskiej w LądkuZdroju z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania (zmieniona Uchwałą
Nr XXI/150/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r., Uchwałą Nr XXXV/280/09 z dnia 3 września 2009 r. oraz Uchwałą
Nr XI/72/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi LądkaZdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej LądkaZdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne ze względu na wejście w życie nowego Statutu Miasta i Gminy Lądek
Zdrój. Na mocy Statutu została utworzona w Radzie Miejskiej odrębna stała Komisja Uzdrowiskowa, której zakres
działania jest identyczny, jak w stałej Komisji Uzdrowiskowej, której członkowie powołani zostali spoza radnych
Rady Miejskiej LądkaZdroju. Jej skład stanowią cieszące sie autorytetem osoby posiadające doświadczenie
i wiedzę w takich dziedzinach jak: medycyna uzdrowiskowa, planowanie przestrzenne, hydrogeologia, geologia,
prawo, procesy inwestycyjne, ochrona środowiska, zarządzanie podmiotami gospodarczymi w uzdrowiskach oraz
pokrewnymi, stosownymi do przedmiotu działania Komisji. Z uwagi na fakt równoległego działania dwóch
komisji, których zadania się pokrywają, celowym wydaje się odwołanie działającej dotychczas komisji
Uzdrowiskowej, natomiast § 56 ust. 3 nowego Statutu Miasta i Gminy LądekZdrój umożliwia udział w pracach
Komisji Uzdrowiskowej z głosem doradczym specjalistów i ekspertów z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz przedstawicieli podmiotów
prowadzących działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,

Burmistrz LądkaZdroju
Kazimierz Szkudlarek
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