Protokół nr XXXVIII/VI/13
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 27 czerwca 2013 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.20. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG Lądek-Zdrój.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Sosna.
Przewodniczący powitał kolejno wszystkich przybyłych na sesję.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali na 15 radnych obecnych 13. Nieobecni: Leszek Pazdyk, Mirosław Babiak.
I/3. Porządek obrad:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołów z
poprzednich sesji, 25.04.13 r., 30.04.13 r., 23.05.13.r.)
II.

Część II

1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 i procedura dotycząca absolutorium:
a/ opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Lądka-Zdroju sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2012 r.,
b/ opinie komisji Rady Miejskiej nt. przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu
miasta i gminy za rok 2012.,
c/ opinia Komisji Rewizyjnej nt. przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu miasta
i gminy za rok 2012,
d/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012,
e/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi LądkaZdroju,
f/ opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium dla Burmistrza
Lądka-Zdroju,
g/ dyskusja,
h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju z tytułu
wykonania budżetu na rok 2012,
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,
b/ 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,
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c/ zaliczenia drogi na terenie Lądka-Zdroju do kategorii drogi gminnej, ( projekt
przedłożony radnym w materiałach na sesję kwietniową),
d/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy,
e/ określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości,
f/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
g/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości,
4. Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym w latach 2011-2012.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Lądek-Zdrój.
6. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój w sezonie
2012/2013 i przygotowanie do sezonu letniego.
7. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

V-ce Przewodniczący Rady Dariusz Styczyrz poinformował, że v-ce Przewodnicząca Rady
Mirosława Boduch na posiedzeniu Komisji Gospodarczej wystąpiła z wnioskiem formalnym
o zdjęcie z porządku obrad pkt. 3c tj. projektu uchwały w sprawie: zaliczenia drogi na terenie
Lądka-Zdroju do kategorii drogi gminnej.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch wyjaśniła, że podczas wczorajszego
posiedzenia Komisji Gospodarczej radni zostali poinformowani przez pracowników Urzędu,
że w sytuacji przywrócenia kategorii drogi gminnej na Rynku będą obowiązywać inne zasady
użytkowania jego powierzchni. Dotychczas na zasadzie umów dzierżaw podmioty
gospodarcze wokół Rynku wynajmują powierzchnię pod wystawki, ogródki itp. Po
przywróceniu kategorii drogi gminnej będzie to się odbywało na zasadzie każdorazowego
wniosku, wydawania decyzji administracyjnej oraz naliczania opłat za zajęcie pasa
drogowego. Zdaniem pracowników Urzędu może być mniej korzystne dla podmiotów
gospodarczych w Rynku. W związku z tym Komisja wniosła o przesunięcie tego tematu na
inną sesję do czasu przedstawienia przez Urząd dokładnych wyliczeń i informacji, tak by
pochopną decyzją nie skrzywdzić osób dotychczas dzierżawiących powierzchnię Rynku.
Radny Mirosław Wojczuk wyraził sprzeciw dotyczący przełożenia tego projektu na
wrzesień.
W odniesieniu do wniosku radnej Przewodniczący Rady zacytował fragment uchwały
dotyczący stawek za zajęcie pasa drogowego, które będą korzystniejsze dla dzierżawców.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 1 głosie „za”, 4 „wstrzymujących” i 8 „przeciwnych” Rada
oddaliła wniosek.
Z-ca Burmistrza Łukasz Waluś przedstawił informację dotyczącą projektu uchwały pkt. 3d
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
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W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła porządek obrad.
I/4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z 25.04.2013 r.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada przyjęła protokół.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z 30.04.2013 r.
W wyniku głosowania przy 13 glosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła protokół.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie protokołu z 23.05.2013 r.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” jednogłośnie Rada przyjęła protokół.
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.
Po wystąpieniu Burmistrza wywiązała się krótka dyskusja dotycząca remontów i napraw,
w której uczestniczyli radni: Mirosława Boduch i Zbigniew Wiernusz.
Burmistrz udzielił wyjaśnień.
Ad. pkt. 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 i procedura dotycząca absolutorium.
a/ opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Lądka-Zdroju sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2012 r.,
Pozytywną opinię RIO odczytała V-ce Przewodnicząca Rady.
b/ opinie komisji Rady Miejskiej nt. przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu
miasta i gminy za rok 2012,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2012.
c/ opinia Komisji Rewizyjnej nt. przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu
miasta i gminy za rok 2012,
V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Kubisiak odczytał pozytywną opinię
komisji nt. przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2012.
d/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012,
Przewodniczący Rady wystąpił z pytaniem, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w
sprawie przedłożonego sprawozdania. Wobec braku chętnych do zabrania udziału w dyskusji
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego za rok 2012.
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W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXVIII/250/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi LądkaZdroju,
V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Kubisiak odczytał wniosek komisji
dotyczący udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
f/ opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium dla Burmistrza
Lądka-Zdroju,
V-ce Przewodniczący Rady Dariusz Styczyrz odczytał pozytywną opinię RIO w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium dla Burmistrza Lądka-Zdroju.
g/ dyskusja,
Brak głosów w dyskusji.
h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju z
tytułu wykonania budżetu na rok 2012,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXVIII/251/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,
Skarbnik Joanna Słoniewska wniosła autopoprawki do przedłożonego radnym projektu i
poinformowała, że wprowadzone obecnie zmiany nie wpływają na uchwałę, a dotyczą tylko
załączników.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „przeciwnym” Rada podjęła uchwałę nr
XXXVIII/252/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ 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.
Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała o wprowadzonych autopoprawkach.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXVIII/253/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ zaliczenia drogi na terenie Lądka-Zdroju do kategorii drogi gminnej,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja nie
zajęła stanowiska odnośnie w/w projektu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za” i 5 „wstrzymujących” Rada podjęła uchwałę nr
XXXVIII/254/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy,
Z-ca Burmistrza Łukasz Waluś poinformowała, że wnioskodawca przedłożył umowę
dotyczącą programu rolno-środowiskowego.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach celem wyjaśnienia i
zaopiniowania przez komisję merytoryczną.
Po przerwie przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę nr
XXXVIII/255/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości,
V-ce Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Mirosława Boduch 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
XXXVIII/256/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

5

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z poprawką.
Insp. Patrycja Karolczak poinformowała, że wprowadzono poprawkę w §2 ust.3 – 1 zł/mies.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch zgłosiła wniosek o doprecyzowanie zapisu
projektu uchwały. Zapis dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się może wyeliminować z ulgi
dzieci do lat 7. W związku z tym zaproponowała, by wprowadzić zapis: dzieci do lat 7 oraz
dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym do lat 24.
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska poinformowała, że komisja
pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła uchwałę nr
XXXVIII/257/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości,
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” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXVIII/258/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 4. Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym w latach
2011-2012.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 5. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Lądek-Zdrój.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch poinformowała, że na wniosek Komisji
Społecznej wnosi o uzupełnienie tabeli i ponowne przekazanie radnym.
Ad. pkt. 6. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy LądekZdrój w sezonie 2012/2013 i przygotowanie do sezonu letniego.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. pkt. 7. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
Radny Zbigniew Wiernusz wystąpił z propozycją nadania nazwy ronda przy Policji im.
Mariana Bublewicza.
Z-ca Burmistrza Łukasz Waluś odpowiedział, ze w pierwszej kolejności trzeba zapytać
rodzinę, czy wyraża zgodę. Zaproponował, że może to być rondo im. Quincy Adamsa VI
Prezydenta USA, który przyjeżdżał do Lądka-Zdroju.
Radny Kazimierz Skrobotun przypomniał, że Arboretum też miało nosić nazwę założyciela,
zwrócono się do rodziny z zapytaniem o zgodę, ale w ogóle nie odpowiedzieli.
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Przewodniczący Rady zaproponował przeprowadzenie sondażu na łamach „Lądecki Debat”,
podać dwie propozycje: Mariana Bublewicza i Quincy Adamsa, a mieszkańcy może
przedstawią inne propozycje.
Z-ca Burmistrza dodał, że powinny to być osoby związane z Lądkiem-Zdrój.
Radny Zbigniew Wiernusz poinformował, że sprawdził wyjaśnienie Dyr. ZBK
przedstawione na posiedzeniu Komisji i okazało się, że można było sprzątnąć śmieci, a wg.
Dyrektora nie było to możliwe z powodu awarii samochodu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Dyrektor po raz kolejny wprowadził radnych w błąd.
Radny Zbigniew Wiernusz zwrócił się z prośbą o interwencją dotyczącą zapchanych
studzienek i zapytał co z kontrola na wysypisku śmieci.
Z-ca Burmistrza Łukasz Waluś odpowiedział, że trwa kontrola z Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o przedłożenie protokołu pokontrolnego.
Radny Stanisław Skrobotun poinformował o dziurach na drodze powiatowej k/Gwarka.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch, przekazała, że parking przy ul. Kościuszki
32-34 nie uprzątnięty po zimie, jest to droga powiatowa.
Z-ca Burmistrza Łukasz Waluś odpowiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych zasłania się
brakiem pieniędzy.
Radny Paweł Buła zwrócił się z prośbą o sprawdzenie Szkoły w Trzebieszowicach. Była tam
zrobiona termomodernizacja, a w klasach na parterze jest wilgoć.
Radny Tomasz Stuła zapytał na jakich zasadach będzie pobierana opłata klimatyczna, kto to
sprawdza.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, że nie ma podstawy prawnej do kontrolowania
osób pobierających opłatę. Są podpisane umowy-zlecenia.
Burmistrz poinformował, ze odnośnie opłaty uzdrowiskowej wizytę złożył Dyr. 23 WSzURehabilitacyjnego i złożył propozycję nie do odrzucenia, inkasentem będzie Szpital
Wojskowy, a nie osoba fizyczna i ma otrzymać 50% prowizji, bo inaczej opłata nie będzie
pobierana. Chciał, aby Burmistrz przedłożył taki projekt uchwały. Burmistrz nie przedkłada
projektu, ponieważ to wiąże się z tym, że innym podmiotom również trzeba by taka procedurę
zastosować.
Przewodniczący Rady dodał, że Dyr. 34 WSzU-Rreh. poinformował, że postawił
Burmistrzowi ultimatum.
Burmistrz przekazał, że na zaproszenie uczestniczył w spotkaniu z radnymi Sejmiku
Wojewódzkiego.
Na spotkaniu zgłosił następujące kwestie: stanu dróg wojewódzkich, połączenia kolejowego,
funkcjonowanie Uzdrowiska, wód termalnych, remontu zabytków i budynków zabytkowych.
Radny Tomasz Stuła poruszył temat przepustów i rowów melioracyjnych w Radochowie,
obecnie są tam osuwiska.
Burmistrz odpowiedział, że będą wyczyszczone rowy, jeśli chodzi o wymianę przepustów, to
niestety nie od razu, bo nie ma środków finansowych.
Radna Marzena Konopska zapytała, które przepusty będą zrobione w Trzebieszowicach.
Burmistrz poinformował, że jest zrobiony przepust do stacji diagnostycznej, a zrobiony
będzie k/P. Faraona., k/ P. Nawrotem wpięto odwodnienie do rowu drogi wojewódzkiej.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej należy
szczegółowo zająć się przepustami.
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.
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Protokółowała: Maria Staszyńska
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