Protokół nr XL/VIII/13
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 13.30. Miejsce obrad:
sala konferencyjna UMiG Lądek-Zdrój.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Sosna.
Przewodniczący powitał: radnych, Burmistrza, pracowników Urzędu i zaproszonych
gości.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 12. Nieobecni: Mirosław Babiak,
Stanisław Skrobotun, Karolina Sierakowska.
I/3. Przewodniczący poinformował, że dodatkowo wprowadza się 1 projekt uchwały
jako pkt. 3 i w sprawie” „wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
Przewodniczący dodał, że są zaproszeni goście i prosi, aby sesja przebiegała sprawnie.
Przewodniczący poinformował również, że w podwójnej roli obecny będzie Pan
Borysław Zatoka, jako radny powiatowy i jako przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
W wyniku głosowania przy 12 glosach „za” Rada przyjęła porządek obrad w
brzmieniu:

Porządek obrad:
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. Informacja nt. funkcjonowania Spółki Uzdrowisko Lądek-Długopole po przejęciu przez
Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/
przyznania tytułu „honorowego Obywatela Lądka-Zdroju” Panu Kazimierzowi
Makarowskiemu,
b/ przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów,
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c/ rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
d/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,
e/ wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania nieruchomości,
f/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy (Konradów),
g/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy (125/1),
h/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości ( działki nr 330/3,
330/13, 330/21),
i/ wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
4. Realizacja zadań za I półrocze 2013 r. – Pomoc Społeczna.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju za okres: 1
marca 2012 do 30 czerwca 2013 r.
6. Prezentacja ze szkolenia pn. „Nowe zadania organów gminy z zakresu budowy
komunalnych systemów gospodarowania odpadami.
7. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz poinformował o sprawach i spotkaniach, które miały miejsce w okresie
między sesjami.
Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyznania tytułu „Honorowego
Kazimierzowi Makarowskiemu,

Obywatela

Lądka-Zdroju”

Panu

V-ce Przewodnicząca Komisji Społecznej Marzenna Konopska poinformowała, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XL/263/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów,
V-ce Przewodnicząca Komisji Społecznej Marzenna Konopska poinformowała, że
wpłynęły 2 wnioski, ale 1 nie spełniał wymogów uchwały. Komisja wnioskuje o
przyznanie 1 stypendium w wysokości 150 zł/mies. Pauli Szuber.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XL/264/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk poinformował, że osoba
skarżąca mimo zaproszenia nie przybyła na posiedzenie komisji, ale przedłożyła
pismo, które obraża wszystkich radnych. Komisja wystąpiła z pismem do
Przewodniczącego Rady o ustosunkowanie się do wspomnianego pisma. Zdaniem
członków Komisji Rewizyjnej skarga jest bezzasadna.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że pismo skarżącego jest pełne inwektyw, ale nie
jest skierowane imiennie, więc nie można skierować sprawy na drogę sądową.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały stwierdzający, że
skarga jest bezzasadna.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XL/265/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ 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 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XL/266/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania nieruchomości,
Z-ca Burmistrza Łukasz Waluś poinformował o konieczności wprowadzenia
autopoprawki do projektu, w tytule po słowie „użytkowania” dodać słowo
„wieczystego”.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XL/267/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy (Konradów),
Z-ca Burmistrza Łukasz Waluś poinformował, że w projekcie pominięty został numer
działki, należy to uzupełnić.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XL/268/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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g/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy (125/1),
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XL/269/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości
(działki nr: 330/3, 330/13, 330/21),
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XL/270/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i/ wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką,
Informacja dotycząca projektu uchwały zawarta jest w uzasadnieniu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XL/271/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 4. Realizacja zadań za I półrocze 2013 r. – Pomoc Społeczna.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punkty porządku
obrad.
Ad. pkt. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju za okres: 1 marca 2012 do 30 czerwca 2013 r.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 6. Prezentacja ze szkolenia pn. „Nowe zadania organów gminy z zakresu
budowy komunalnych systemów gospodarowania odpadami”.
Burmistrz przedstawił prezentację na wyżej wymieniony temat.
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Przewodniczący Rady podziękował za prezentację i poinformował, że jest już obecny
Pan Kazimierz Makarowski. Nastąpi wręczenie tytułu „Honorowego Obywatela
Lądka-Zdroju”.
Przewodniczący Rady, V-ce Przewodnicząca Rady, V-ce Przewodniczący Rady
oraz Burmistrz wręczyli odznaczenie i złożyli gratulacje.
Pan Kazimierz Makarowski podziękował za wyróżnienie.
(Doszła radna Karolina Sierakowska-Dawidowicz – 13 osób).
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy w obradach.
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 2. Informacja nt. funkcjonowania Spółki Uzdrowisko Lądek- Długopole
po przejęciu przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady powitał zaproszonego na sesję Prezesa Uzdrowiska Pana
Zbigniewa Piotrowicza oraz Pana Borysa Zatokę.
Prezes Uzdrowiska poinformował o sytuacji Uzdrowiska.
Wywiązała się krótka dyskusja, w której udział wzięli; Prezes Uzdrowiska, radna
Mirosława Boduch i Przewodniczący Rady.
Przewodniczący Rady podziękował Prezesowi Uzdrowiska za przybycie na sesję i
przedstawienie obszernej informacji.
Ad. pkt. 7. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z uchwała Rady Miejskiej
Burmistrz został zobowiązany do wszczęcia procedury odnośnie herbu, barw itp.
Ogłoszono konkurs, wpłynęła 1 oferta. Burmistrz przedstawi prezentacje medialna
projektów. Od radnych potrzebna jedna opinia: czy ma być kolor czerwono-żółty, czy
czerwono- biały.
W glosowaniu przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Radni wybrali kolor czerwonożółty.
Następnie w tym punkcie radny Leszek Pazdyk poruszył sprawy związane z
pojemnikami, wywozem nieczystości.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch wystąpiła z pytaniami odnośnie
płynności finansowej Gminy, realizacji dochodów, sytuacji finansowej CKiR.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w tej sprawie odbyło się pilne posiedzenie
Komisji Społecznej i Gospodarczej.
Radna Marzenna Konopska zadała pytanie odnośnie zlikwidowanego placu zabaw w
Trzebieszowicach.
W odpowiedzi Burmistrz przekazał, że przegląd techniczny wskazał bardzo zły stan
techniczny. Wg informacji producenta naprawa, to wysokie koszty. Burmistrz wyraził
zgodę na demontaż.
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Przewodniczący Rady poinformował, że wspólne posiedzenie Komisji Społecznej i
Gospodarczej odbędzie się w najbliższy poniedziałek, g.17.00.
Przewodniczący odczytał pismo dotyczące przekazywania materiałów na sesję na
adres forum. Radni otrzymali hasła i mogą się zalogować.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie wywiązała się dyskusja nt. funkcjonowania gminy uzdrowiskowej
pomiędzy Burmistrzem,
radnym
powiatowym
Borysem
Zatoka oraz
Przewodniczącym Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że w najbliższą środę o g. 9.00 odbędzie się
spotkanie dotyczące organizacji ruchu w Rynku.
Ad. pkt. 8. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady ogłosił
zamknięcie sesji.
Szczegółowy zapis sesji w wersji elektronicznej stanowi załącznik do protokołu.

Protokółowała: Maria Staszyńska
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