Sesja Nr XXX/XII/12
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 20 grudnia 2012 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 17.30. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG Lądek-Zdrój.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Sosna.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na sali obrad na 15 radnych obecnych 14. Nieobecny radny Mirosław Babiak.
I/3. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe naleŜy zdjąć z porządku obrad „projekt planu pracy
Komisji Rewizyjnej” poniewaŜ prawnik ma uwagi do projektu, wprowadza się dwa projekty
uchwał jako pkt. 2 „b” projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w LądkuZdroju nr XVII/99/11 z dnia 14.12.2011 r. e sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 2012-2020 i jako pkt. 2”e” projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza. Pozostałe punkty zmienią
kolejność.
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/ 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 14.12.2011
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy LądekZdrój na lata 2012-2020,
c/ uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2013-2021,
d/ uchwały BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,
e/ rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza,
f/ określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich
przyznawania.
g/ metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
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h/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
i/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
j/ postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
k/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości,
l/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
obręb Zatorze,
ł/ podziału Gminy Lądek-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
m/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr
XIV/82/11 z dnia 29 września 2011 r. Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
n/ ustalenia harmonogramu obrad Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na 2013 r.,
o/ zmiany uchwały nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia zmienionej uchwałą nr
X/63/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 maja 2011 r.
3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
4. Zamknięcie obrad.
I/4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe poprawki na piśmie złoŜył Burmistrz.
Poprawki zostały naniesione.
Radny Stanisław Skrobotun zwrócił się o naniesienie poprawki w pkt. „Sprawy
róŜne” słowo „powiedział” naleŜy zamienić na słowo „zapytał” odnośnie sprawy
związanej z dyrektorem Wędzińskim.
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w protokół z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w
protokół.
Radny Stanisław Skrobotun stwierdził, Ŝe zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej na
2012 r sesja powinna się odbyć 27.12.br., czy nie trzeba zmienić uchwały.
Sebastian Łukasiewicz wyjaśnił, Ŝe przesunięcie terminu posiedzenia sesji nie
wymaga zmiany uchwały.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował o
sprawach i spotkaniach, które miały miejsce między sesjami.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok
2012,
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXX/192/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XVII/99/11 z dnia
14.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Lądek-Zdrój na lata 2012-2020,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za”, Rada podjęła uchwałę nr XXX/193/12,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na
lata 2013-2021,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 1 „wstrzymującym”
Rada podjęła uchwałę nr XXX/194/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ uchwały BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2012,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji odczytał pozytywną opinię RIO w sprawie przedłoŜonego
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk zapytał czy Burmistrz myśli o
zakupie samochodu dla OSP. W projekcie budŜetu nie zwiększono środków na ten cel.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe kaŜdy radny ma prawo zaproponować zmiany w
projekcie budŜetu. Nie udało się wprowadzić środków na ten cel, bo generalnie nie ma
środków. Trzeba by wziąć z inwestycji, a na inwestycje z kolei otrzymujemy środki
zewnętrzne (prócz własnych). W trakcie roku moŜe uda się wygospodarować, moŜe
będą wyŜsze dochody i niŜsze wydatki. BudŜet jest elastyczny, moŜna wprowadzić
zmiany.
Radny Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe do 15.01 moŜna złoŜyć wniosek o
dofinansowanie zakupu sprzętu, ale trzeba mieć teŜ środki własne.
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe do 15.01. nie będzie to moŜliwe bez zamiany zadania
inwestycyjnego.
Radny Leszek Pazdyk powiedział, Ŝe od StraŜy i od radnego złoŜone były wnioski
dotyczące samochodu. MoŜe się zdarzyć, Ŝe nie będzie samochodu do wyjazdu.
Burmistrz odpowiada za bezpieczeństwo gminy w tym zakresie. MoŜna zrobić
przesunięcia w budŜecie jeśli będzie taka potrzeba.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jeśli nie będzie środków, to nic nie będzie moŜna zrobić.
W projekcie zaproponowano takie, a nie inne zadania inwestycyjne, bo mamy
gwarancję otrzymania dofinansowania z zewnątrz.
W-ce przewodnicząca Rady Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe środki zaplanowane
w CKiR na 2013 r. są zmniejszone o ponad 200 tys. zł. w porównaniu z rokiem 2012.
Na czym chce się oszczędzić, bo w tym roku juŜ tych środków było mało. Czy
pomyślano o zaplanowaniu środków na 35-lecie „Skrzynczanek”. Zaplanowano mniej
środków dla ZBK, a obiecywano Dyrektorowi Boberowi, Ŝe pochylimy się nad tym
problemem. Na 2013 rok dalsze zmniejszenie środków o ponad 100 tys. zł., czy
zrealizują swoje zadania.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe będą musiały, obcinamy wydatki wszędzie. ZBK jest na
takim samym poziomie. Mamy kryzys, który jest odczuwalny. Musimy podzielić to,
co mamy w taki sposób, aby zapewnić jednostkom funkcjonowanie. Nie mamy
moŜliwości wydania więcej niŜ mamy.
Radna Karolina Sierakowska-Dawidowicz powiedziała, Ŝe CKiR poradzi sobie, ale
tylko z realizacją zadań wpisanych w budŜet.
Radny Tomasz Stuła zapytał czy mniejszy budŜet CKiR, to równieŜ redukcja.
Dyr. CKiR Sebastian Łukasiewicz poinformował, Ŝe to się dzieje. Szukamy
oszczędności wszędzie np. rezygnacja z prenumeraty gazet, są osoby z których
potencjału nie skorzystano przez rok, to będziemy z nich rezygnować. Będą
zawierane inne umowy o pracę.
Radna Karolina Sierakowska-Dawidowicz poinformowała, Ŝe piszą wnioski o
dofinansowanie na zadania, na które nie stać CKiR.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 9 głosach „za”, 2 „przeciwnych” (radny Leszek Pazdyk
był przeciwny) i 3 „wstrzymujących” Rada podjęła uchwałę nr XXX/195/12, która
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Burmistrz powiedział, Ŝe chciałby robić jak najwięcej i w inwestycjach i w kulturze.
Niektóre z gmin w powiecie kłodzkim w ogóle nie będą wykonywać zadań
inwestycyjnych, bo nie mają środków. Burmistrz podziękował tym, którzy głosowali
„za”- za wiarę, a tym którzy byli na „nie”- Ŝyczył więcej optymizmu.
e/ rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe na
posiedzeniu 17.12. br. komisja zapoznała się z materiałami. Członkowie komisji
uznali skargę za bezzasadną, bo sprawa była skomplikowana, wymagająca dokładnego
sprawdzenia i zebrania materiałów.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch stwierdziła, Ŝe sprawa
skomplikowana, ale jest obowiązek zgodnie z k.p.a. o poinformowaniu strony, Ŝe
termin będzie dłuŜszy niŜ 30 dni.
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Z-ca Burmistrza Łukasz Waluś wyjaśnił, Ŝe to nie było postępowanie administracyjne
tylko roszczenie dotyczące prawa własności i w/w przepis nie ma zastosowania.
Przewodniczący Rady dodał, Ŝe w skardze chodzi o zachowanie terminów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem, Ŝe
skarga jest bezzasadna.
W wyniku głosowania przy 9 głosach „za”. 2 „przeciwnych” i 3 „wstrzymujących”
Rada podjęła uchwałę nr XXX/196/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
f/ określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich
przyznawania,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXX/197/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, ale wnioskuje o zmianę w § 2 ust. 2 z 15
zł/os na 16 zł/os.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe w szacunkach nie
uwzględniono wielu pozycji m.in. tzw. „pszok”, kosztów administrowania, które są
wysokie i poniesie je gmina. Będą teŜ osoby, które nie będą płacić i za nich teŜ gmina
zapłaci. Firma wystawi fakturę i bez względu na to czy mieszkańcy zapłacą czy nie
gmina będzie musiała zapłacić firmie. Dojdą teŜ koszty załadunku i wyładunku.
Radny Leszek Pazdyk zapytał, co z nadwyŜką finansową jeśli gmina wyłoni firmę
tańszą.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe dochody będą mogły być przekazane
na działalność związaną z odpadami. Trudno dokładnie powiedzieć.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch iŜ zbyt optymistyczne jest to, Ŝe
będą mniejsze wydatki niŜ dochody, gdyby jednak tak było, to będzie na „pszok”.
Burmistrz poinformował, Ŝe pierwsza przymiarka będzie po zabraniu deklaracji,
stawka od mieszkańca najmniej niesprawiedliwa. Teoretycznie jeśli wszyscy zapłacą
będzie wiadomo ile środków potrzeba na ten cel. Prawdziwe koszty systemu poznamy
za rok, dwa.
Radny Leszek Pazdyk zapytał, co będzie jeśli startujący do przetargu będzie podawał
wyŜsze koszty niŜ Gmina będzie mogła dać.
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe trzeba będzie zmienić ceny. Nie będzie moŜna zaŜądać
kosztów od firmy.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie poprawki w § 2 ust. 2 z 15
zł/os na 16 zł/os.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
W wyniku glosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXX/198/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXX/199/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z poprawką, wykreślić § 6
ust.2.
Radna Marzenna Konopska stwierdziła, Ŝe w § 4 ust.1 jest zapis, Ŝe w mieście
wywóz odpadów komunalnych będzie się odbywał raz w tygodniu, a na terenach
wiejskich raz na dwa tygodnie. Jest to krzywdzące dla mieszkańców wsi.
Insp. Patrycja Karolczak odpowiedziała, Ŝe koszty dojazdu są wyŜsze, a na
podstawie sprawozdań na terenach wiejskich jest mniej śmieci. ZróŜnicowanie tylko
przy odpadach niesegregowanych.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe jest róŜnica w cenie
za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych. ZróŜnicowana częstotliwość
wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta i na terenach wiejskich jest
niesprawiedliwa.
Z-ca Burmistrza Łukasz Waluś przekazał, Ŝe strumień odpadów na terenach
wiejskich jest o 30 kg mniejszy niŜ w mieście. Jeśli ma być zapis mówiący, Ŝe odbiór
na terenach wiejskich raz w tygodniu, to trzeba podnieść stawkę.
Radna Marzenna Konopska wystąpiła z wnioskiem formalnym o zapis w § 4 ust. 1
– wywóz odpadów komunalnych na terenach wiejskich raz w tygodniu.
Z-ca Burmistrza stwierdził, Ŝe wtedy byłby zapis raz w tygodniu na terenie gminy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Konopskiej: § 4 ust.1
pkt. 1 – raz w tygodniu na obszarze gminy Lądek-Zdrój.
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W wyniku głosowania przy 10 głosach „za, 3 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym”
wniosek przeszedł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji
Gospodarczej: w § 6 wykreślić ust. 2, a ust. 3 będzie ust.2.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła
uchwałę nr XXX/200/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
j/ postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku glosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXX/201/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
k/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz wystąpił o poprawkę w
deklaracji „E” – wykreślić imiona i nazwiska zamieszkujących.
W-ce Przewodnicząca Mirosława Boduch wyjaśniła, Ŝe zachodzi obawa, iŜ
Wojewoda zakwestionuje ten zapis, bo gmina posiada dane i nie moŜe drugi raz o nie
występować. Jest to ochrona danych osobowych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) rada podjęła uchwałę nr
XXX/202, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
l/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego LądkaZdroju, obręb Zatorze,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Mirosław Wojczuk poinformował, Ŝe
komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXX/203/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
ł/ podziału Gminy Lądek-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, Ŝe komisja wnioskuje o wniesienie poprawki: w poz. 7 wykreślić wieś
Skrzynka, dodać pozycję 8 dopisując wieś Skrzynka.
Burmistrz stwierdził, Ŝe to tylko kurtuazja, bo taka zmiana nie uzgodniona z
Komisarzem i będzie uchylona. W uzasadnieniu naleŜy wykreślić zapis mówiący, Ŝe
projekt uchwały uzgodniony z Komisarzem.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXX/204/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
m/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą
Nr XIV/82/11 z dnia 29 września 2011 r. Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 4 głosach „za” i 5 „wstrzymujących”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za” i 6 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr XXX/205/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
n/ ustalenia harmonogramu obrad Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na 2013 r.,
Radna Monika Miszczyńska wystąpiła z wnioskiem, aby wyrzucić daty, zostawić
tylko miesiące.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch wnioskowała, aby na miesiąc
wrzesień wprowadzić temat pt. „ Ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój”.
Zadeklarowała daleko idącą pomoc. Będą to nowe kierunki działania, jest to waŜna
sprawa i łatwiej będzie sięgać po środki unijne.
Burmistrz stwierdził, Ŝe planowano przygotować nową strategię, ale po przyjęciu
strategii województwa dolnośląskiego.
Radna Mirosława Boduch wycofała wniosek.
Radny Stanisław Skrobotun wystąpił z wnioskiem, aby w § 1 wykreślić „ w kaŜdy
ostatni czwartek miesiąca”.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch stwierdziła, Ŝe naleŜy zostawić ten
zapis, bo zmiany są sporadyczne. W ubiegłym roku sesja była 14 grudnia i nic się nie
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stało. KaŜdy ma jakieś obowiązki, wyjazdy, moŜe coś zaplanować. Przy obecnym
zapisie wiadomo kiedy ma się odbyć sesja.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Stanisława
Skrobotuna o wykreśleniu w § 1 „w kaŜdy ostatni czwartek miesiąca”.
W wyniku głosowania przy 6 głosach „za”, 6 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących”
Rada nie przyjęła w/w wniosku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Moniki Miszczyńskiej
o wykreślenie dni miesiąca.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „przeciwnym” Rada przyjęła w/w
wniosek.
o/ zmiany uchwały nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia zmienionej uchwałą nr
X/63/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 maja 2011 r.,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Mirosław Wojczuk poinformował, Ŝe
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXX/207/12, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Pan Wieczorek zwrócił się w sprawie zbiórki publicznej dla honorowego dawcy krwi.
Jest to osoba bardzo chora, ma równieŜ bardzo chore dziecko.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe w tej sprawie naleŜy się zwrócić do Sekretarza, która
poinformuje jakie naleŜy spełnić wymogi.
Pan Wieczorek złoŜył Ŝyczenia świąteczne i zaprosił na „Walne Zebranie
Krwiodawców” 20.01.13 r., g. 15.00.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch w imieniu grupy radnych zaprosiła
na sobotnie jasełka pt.” Nieziemska Pastorałka” g. 19.00 w „Kinoteatrze” w
wykonaniu m.in. radnych.
W-ce Przewodniczący Rady Dariusz Styczyrz powiedział, Ŝe naleŜy pochylić się nad
problemem, deklaracją rodziców odnośnie formy płatności za przedszkole.
Przewodniczący Rady złoŜył Ŝyczenia Świąteczne.
Ad. pkt. 4. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił
zamknięcie sesji.
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Protokółowała; Maria Staszyńska
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