Protokół Nr XXXVII/V/13
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 23 maja 2013r.

I/I.
Sesję rozpoczęto o godz. 09.00, a zakończono o godz. 09.40. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG Lądek-Zdrój.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Sosna.
Przewodniczący powitał Burmistrza, przybyłych gości, radnych i pracowników Urzędu.
I/2.
Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na sali obrad na 15 radnych obecnych 15.
I/3.
Porządek obrad.
I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum)
II. Część II
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,
b/ zmiany uchwały w sprawie polityki podatkowej w Gminie Lądek-Zdrój.
3. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad.
II/1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
•

Jesteśmy po przetargu dotyczącego wyłonienia wykonawcy na przebudowę ulicy
Jadwigi. Wartość poprzetargowa prac budowlanych wyniesie 672 tys. złotych.

•

Kończymy dokumentację na przebudowę ul. Sezamkowej w Trzebieszowicach. W
tym roku wykonamy I etap inwestycji, ogłoszenie przetargu planowane jest na
czerwiec.

•

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy usługi: obsługa gospodarki
śmieciowej w gminie Lądek-Zdrój.

•

Ruszyły prace budowlane przy remoncie kamienicy Rynek 13, w ramach III etapu
rewitalizacji rynku,

•

Rozpoczęła się budowa kolektora sanitarnego do hotelu Mir-Jan,

•

Ocenę formalną przeszedł wniosek do RPO w sprawie rewitalizacji parku im.
Moniuszki, czekamy teraz na ocenę merytoryczną wniosku,

•

Niestety nie możemy wnioskować o 130 tys. złotych z funduszu rozwojowego
województwa dolnośląskiego na uporządkowanie zaplecza rynku. Ale mamy plan B.

•

Trwają przygotowania do przeglądu piosenki rosyjskiej. Patronat honorowy nad
imprezą zgodził się objąć Pan Alexander Alekseev Ambasador Rosji w Polsce.

Pytania do sprawozdania: dyskusja.

II/ 2. Podjęcie uchwały w sprawie:
a/ zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że Komisja
Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXVII/248/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ zmiany uchwały w sprawie polityki podatkowej w Gminie Lądek-Zdrój
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz poinformowała, iż
Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że Komisja
Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Dyskusja.
Radna Mirosława Boduch postawiła wniosek formalny o wprowadzenie zmian do projektu
uchwały: ust. 1 par. 3 otrzymuje brzmienie: nieruchomości mieszkalne , kapitalny remont
elewacji”, zostaje ust. 5.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany do projektu uchwały. W wyniku
głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawki do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXVII/249/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.

Ad. pkt. 2. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie sesji.
Szczegółowy zapis sesji w wersji elektronicznej stanowi załącznik do protokołu.
Protokołowała: w/z Iwona Busz-Dugiel

