Protokół nr XXIV/VI/12
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 28 czerwca 2012 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz.17.25. Miejsce obrad: sala konferencyjna
UMiG w Lądku-Zdroju.
Przewodniczący powitał Burmistrza, radnych, pracowników Urzędu oraz przybyłych gości.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na
sali obrad na 15 radnych obecnych 15.
I/3. Przewodniczący poinformował o wprowadzeniu autopoprawki w postaci dwóch projektów
uchwał jako 3g „w sprawie rozpatrzenia skargi nauczyciela na Dyrektora Gimnazjum Publicznego
w Lądku-Zdroju i 3h w sprawie rozpatrzenia skargi rodzica na Dyrektora Gimnazjum publicznego
w Lądku-Zdroju.
Porządek obrad w brzmieniu:
I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji).
II. Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2011 i procedura dotycząca absolutorium:
a/ opinia RIO o przedłoŜonym przez Burmistrza Lądka-Zdroju sprawozdaniu rocznym z wykonania
budŜetu Gminy Lądek-Zdrój za 2011 r.,
b/ opinie komisji Rady Miejskiej nt. przedłoŜonego sprawozdania z wykonania budŜetu miasta i
gminy za rok 2011,
c/ opinia Komisji Rewizyjnej nt. przedłoŜonego sprawozdania z wykonania budŜetu miasta i gminy
za rok 2011,
d/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budŜetu za rok 2011,
e/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju,
f/ opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium dla Burmistrza LądkaZdroju,
g/ dyskusja,
h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju z tytułu
wykonania budŜetu na rok 2011.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2012,
b/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr XVII/99/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 20122020,
c/ uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-zdrowotnego dotyczącego zakaŜeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowanego w Gminie Lądek-Zdrój w latach 2012-2021,
d/ wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy,
e/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym
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wymiarze godzin,
f/ zatwierdzenia Strategii Rozwoju Sołectwa Lutynia,
g/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
4. Opinia konserwatorska w sprawie przywrócenia ruchu samochodowego na rynku w LądkuZdroju.
5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
6. Zamknięcie obrad.

I/4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, Ŝe Burmistrz zwrócił się z prośbą o uzupełnienie w protokole
swojej wypowiedzi. Uzupełnienie zostało naniesione.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w protokół.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad na prośbę Zarządu Starostwa Powiatowego
Senator Kazimierz DroŜdŜ wręczył list gratulacyjny Prezesowi Klubu „Trojan”.
Prezes Klubu w imieniu swoim i klubu podziękował za wyróŜnienie, za wsparcie Burmistrza i Rady
Miejskiej. Członkowie klubu chcą osiągać sukcesy, chcą, aby boisko-stadion był miejscem nie tylko
meczy. Zaprosił na III edycję Turnieju Piłkarskiego 14.07.br.
Przewodniczący w imieniu swoim i wszystkich radnych przyłączył się do gratulacji.
Ad pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady przekazał informację nt. spraw i
spotkań, które miały miejsce w okresie między sesjami.
Przewodniczący poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym o godz. 18.00 odbędzie się prezentacja
filmu dokumentalnego o Goederede.
Burmistrz dodał, Ŝe z Przewodniczącym odbyli wizytę w Witkowie. Odbywały się „Dni Witkowa”.
Pan Radosław Pasionek promował naszą Gminę, która miała swoje stoisko. Witkowo jest Gminą
turystyczną.
Radny Leszek Pazdyk zwrócił się z pytaniem dotyczącym drogi w Radochowie: ile to będzie
kosztowało i czy Nadleśnictwo będzie partycypowało w kosztach.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe całość zadania to koszt około 194 tys. zł, a Nadleśnictwo deklaruje ok.
70 tys. zł.
Radny Leszek Pazdyk zapytał o zadłuŜenia dotyczące wody, czy to tylko osoby prywatne, czy teŜ
instytucje.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe mowa teŜ o instytucjach, ale wcześniej nie stosowano takich restrykcji.
Radny Leszek Pazdyk zapytał czy zmniejszenie etatów w Urzędzie dotyczy tylko urzędników.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe dotyczy to kierowników, konserwatora.
Radna Mirosława Boduch wystąpiła z pytaniem odnośnie drogi 401,405, które to konkretnie drogi,
czy jest uwzględniona teŜ droga do Jaskini.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe droga do Jaskini nr 365 była wcześniej robiona. Droga 401, 405, to
prostopadła do drogi, która prowadzi do Jaskini.
Ad pkt. 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2011 i procedura absolutoryjna:
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a/ opinia RIO o przedłoŜonym przez Burmistrza Lądka-Zdroju sprawozdaniu rocznym z
wykonania budŜetu Gminy Lądek-Zdrój za 2011 r.,
W-ce Przewodnicząca Mirosława Boduch odczytała pozytywna opinię RIO, która jest do wglądu
w biurze Rady Miejskiej.
b/ opinie Komisji Rady Miejskiej nt. przedłoŜonego sprawozdania z wykonania budŜetu za
2011 r.,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe odbyło się wspólne posiedzenie trzech komisji 14.06.br.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe wspólna opinia jest
pozytywna.
c/ opinia Komisji Rewizyjnej nt. przedłoŜonego sprawozdania z wykonania budŜetu za rok
2011,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe 14.06.br po zapoznaniu się
z opiniami poszczególnych komisji, komisja Rewizyjna wydała pozytywna opinię.
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
d/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
sprawozdaniem z wykonania budŜetu za rok 2012,

wraz ze

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku glosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr XXIV/148/12,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi LądkaZdroju,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk odczytał pozytywny wniosek komisji.
Wniosek do wglądu w biurze Rady.
f/ opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium dla Burmistrza
Lądka-Zdroju,
W-ce Przewodniczący Rady Dariusz Styczyrz odczytał pozytywna opinię RIO w sprawie wniosku
komisji rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Opinia do wglądu w biurze Rady.
g/ dyskusja
Brak głosów do dyskusji.
h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju z tytułu
wykonania budŜetu za rok 2011,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku glosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr XXIV/149/12,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Burmistrz podziękował za udzielenie absolutorium i dodał, Ŝe szczególne podziękowania naleŜą
się pracownikom, których praca jest bardzo duŜa.
Przewodniczący

Rady

ogłosił

10

minutowa

przerwę

w

obradach.

Ad pkt. 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2012,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Stanisław Skrobotun poinformował, ze komisja
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) rada podjęła uchwałę nr XXIV/150/12,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ zmiany uchwały Rady miejskiej w Lądku-Zdroju Nr XVII/99/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i gminy Lądek-Zdrój na lata
2012-2020,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej 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 XXIV/151/12,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-zdrowotnego dotyczącego zakaŜeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowanego w Gminie Lądek-Zdrój na lata 2012-2021,
Przewodnicząca Komisji społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz poinformowała, 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 XXIV/152/12,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ wyraŜenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierŜawy,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Stanisław Skrobotun poinformował, ze 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 XXIV/153/12,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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e/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz poinformowała, Ŝe
komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe naleŜą się podziękowania
pracownikowi za wzorcowo przygotowane uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr XXIV/154/12,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ zatwierdzenia Strategii Rozwoju Sołectwa Lutynia,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz poinformowała, 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 XXIV/154/12,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ rozpatrzenia skargi nauczyciela na Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Lądku-Zdroju,
Przewodniczący komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk odczytał opinię komisji i uzasadnienie, Ŝe
skarga jest zasadna. W posiedzeniu komisji uczestniczyli równieŜ rodzice. Opinia i uzasadnienie do
wglądu w teczce komisji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały – skarga zasadna.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr XXIV/156/12,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ rozpatrzenia skargi rodzica na Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Lądku-Zdroju,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk przekazał, Ŝe zdaniem komisji skarga
powinna być rozpatrzona przez Dyrektora Gimnazjum, a nie przez Komisję Rewizyjną.
Wniosek komisji - skargę naleŜy przekazać Dyrektorowi Gimnazjum.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) przegłosowano w/w wniosek.
i/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu,
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radny Waldemar Sosiński złoŜył pisemną rezygnację z
pełnienia mandatu radnego.
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Radny Leszek Pazdyk zapytał dlaczego tak długo czekano na podjęcie tej uchwały.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe skorzystał ze swoich uprawnień.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za” i 4 „wstrzymujących” Rada podjęła uchwałę nr
XXIV/157/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
W głosowaniu nie brał udziału radny Waldemar Sosiński.
Ad. pkt. 4. Opinia konserwatorska w sprawie przywrócenia ruchu samochodowego na rynku
w Lądku-Zdroju.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wszyscy radni otrzymali w/w opinię. Dyskusja odbyła się
na posiedzeniu Komisji Gospodarczej.
Radny Leszek Pazdyk zwrócił się z pytaniem jak było sformułowane pismo, czy chodziło o jedną
pierzeję.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe pismo dotyczyło przywrócenia ruchu zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego. Jeśli taka wola, to przedłoŜy pismo na kolejną sesję.
Radny Mirosław Wojczuk zapytał czy wcześniej konserwator nie miał zastrzeŜeń.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w 2003 r. radni pozbawili Rynek statusu drogi publicznej, plan
zagospodarowania przyjęty w 2004 r. Opinia konserwatora zabytków jest wiąŜąca.
Radny Mirosław Wojczuk zapytał czy sprawa jest przesądzona.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe opinia konserwatora jest radykalna.
Wywiązała się krótka dyskusja, w której udział wzięli radni: Zbigniew Wiernusz, Leszek Pazdyk,
Miroslaw Babiak, Mirosława Boduch, Stanisław Zatoka oraz radny powiatowy Borysław Zatoka.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch wystąpiła z wnioskiem o zakończenie dyskusji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 2 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym” Rada przyjęła
wniosek.
Ad pkt.5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe interpelację na piśmie złoŜył radny Zbigniew Wiernusz.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe zakończyła się kontrola
zgodnie z harmonogramem pracy Komisji Rewizyjnej. Protokół do wglądu w segregatorze komisji.
Nie było zaleceń pokontrolnych.
Dyr. CkiR Sebastian Łukasiewicz w imieniu Burmistrza i CkiR zaprosił na XIV edycję „Lata
Baletowego”. Od wtorku do soboty programy nocne w „Willi Marianna”. O szczegółach
poinformuje Pani Karolina Sierakowska-Dawidowicz.
Radna Karolina Sierakowska-Dawidowicz poinformowała, Ŝe organizatorem jest związek
Emerytów i Rencistów. Finansowo wspierają „Lato Baletowe” pensjonaty. 2.07 o 21.30 spektakl
baletowy, po tym bankiet w „Cafe Toch”, będą równieŜ spektakle na Lądeckim Rynku.
Radny Stanisław Skrobotun przekazał, Ŝe do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Wojewody
odnośnie braku podstaw do wygaśnięcia mandatu. Podziękował koleŜankom i kolegom, Ŝe
głosowali przeciw wygaśnięciu mandatu.
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Radny poruszył sprawę budowy wyciągu w Lutyni i Wojtówce. Dlaczego Zarząd Powiatu
Kłodzkiego zaopiniował negatywnie. Ma niedosyt, Ŝe radny powiatowy teŜ był przeciwny.
Dlaczego taka niekorzystna decyzja dla naszej Gminy.
Radny Powiatowy Senator Kazimierz DroŜdŜ powiedział, Ŝe da odpowiedź na piśmie.
Po tej wypowiedzi wywiązała się dyskusja odnośnie tej opinii oraz stanu dróg powiatowych na
terenie naszej Gminy, a takŜe samochodu dla OSP.
Przewodniczący Rady podziękował radnemu Waldemarowi Sosińskiemu za współpracę w Radzie.
Pan Waldemar Sosiński równieŜ podziękował za wspólna pracę.
Ad pkt. 6. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie sesji.

Protokółowała: Maria Staszyńska
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