Protokół nr XLI/IX/13
z sesji Rady Miejskiej LĄDKA-Zdroju
z dnia 26 września 2013 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 9.50. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG Lądek-Zdrój.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej –Janusz Sosna.
Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na sesję.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 14. Nieobecny radny Mirosław Babiak.
I/3. Przewodniczący poinformował o wprowadzeniu do porządku obrad jako pkt. 3e projekt
uchwały w sprawie: „zmieniająca uchwałę nr XXIX/184/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z
dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lądek-Zdrój z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2013”. Wcześniej podjętą
uchwałę Wojewoda skierował do Sądu Administracyjnego.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada zatwierdziła porządek obrad
w brzmieniu:

I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu z
poprzedniej sesji).
II.

Część II

1. Wręczenie stypendium przyznanego przez Radę Miejską.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ poręczenia dla Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju,
b/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,
c/ zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr XXX/194/12 z dnia 20 grudnia 2012
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój
na lata 2013-2021,
d/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy LądekZdrój,
e/ zmieniająca uchwałę nr XXIX/184/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami
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pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2013”.
4. Informacja z wykorzystania budżetu za okres 01.01.2013 r. do 31.06.2013 r. (GKRPA).
5. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
I/4. zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada przyjęła protokół
z poprzedniej sesji.
Ad. pkt. 1. Wręczenie stypendium przyznanego przez Radę Miejską.
Przewodniczący Rady poinformował, że uchwałą Rady stypendium przyznano
wszechstronnie uzdolnionej uczennicy Pauli Szuber.
Przewodniczący i v-ce Przewodnicząca Rady wręczyli stypendium i złożyli gratulacje.
Ad. pkt. 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował o sprawach
oraz spotkaniach, które miały miejsce w okresie między sesjami.
Ad. pkt. 3. podjęcie uchwał w sprawie:
a/ poręczenia dla Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLI/272/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” , 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę nr
XLI/273/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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c/ zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr XXX/194/12 z dnia 20 grudnia
2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój na lata 2013-2021,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLI/274/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLI/275/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ zmieniająca uchwałę nr XXIX/184/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lądek-Zdrój z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2013”,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLI/276/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 4. Informacja z wykorzystania budżetu za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
(GKRPA).
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 5. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali na portalu informację dotyczącą
wyników konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany nazwy miejscowości „Wójtówka” na
„Wojtówka” oraz uchwałę RIO dotyczącą opinii o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2013 r.
Senator Kazimierz Drożdż przekazał informację o powiatowych zawodach Straży
Pożarnych. Zawody wygrała żeńska drużyna z Trzebieszowic, drużyna męska zajęła drugie
miejsce. Senator zwrócił się z prośbą do Burmistrza i Rady o zakup mundurków dla kobiet.
Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Społeczna też przygotowała taki wniosek do
Burmistrza.
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V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch wystąpiła z prośbą, aby na kolejną sesję
przedłożyć informację dotyczącą finansów i zajęć przedszkolnych po zmianie przepisów.
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku ze świętem zmarłych i na prośbę
niektórych radnych kolejna sesja odbędzie się 24 października 2013 r.
W dalszej części sesji radni: Stanisław Skrobotun, Zbigniew Wiernusz zasygnalizowali
sprawy związane z naprawami dróg, naprawą muru oporowego, punktu widokowego w
Lutyni, remontu po pożarze w kamienicy ul. Rynek 3.
Radny Leszek Pazdyk przekazal, że udało się pozyskać samochód strażacki z Wrocławia.
Samochód posiada najdłuższą drabinę – 50 m.
Dyrektor CKiR Sebastian Łukasiewicz zaprosił wszystkich na jesienny koncert skrzypcowy,
który odbędzie się 28.09.13 r. g. 16.30, a także podziękował za poręczenie kredytu.
Ad. pkt. 6. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie sesji.
Szczegółowy zapis sesji w wersji elektronicznej stanowi załącznik do protokołu.

Protokołowała: Maria Staszyńska
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