Protokół Nr XXXIII/III/13
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 28 marca 2013 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12.00. 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.
Przewodniczący Rady poinformował o konieczności wprowadzenia projektu uchwały jako
5f w sprawie: ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lądek-Zdrój” oraz o zamiarze ogłoszenia przerwy
w obradach do godz. 15.00 w związku z pkt. 7 dotyczącym LO.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch wystąpiła z wnioskiem, aby ten pkt. został
przesunięty na wtorek po świetach.
Radny Mirosław Babiak wystąpił z wnioskiem o zdjęcie tego punktu z porządku obrad
w związku z tym, że Burmistrz wycofał się z zamiaru przeniesienia LO do budynku
Gimnazjum.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Społeczna wystąpiła z wnioskiem do
Burmistrza o wycofanie się z w/w zamiaru. Burmistrz przychylił się do wniosku komisji. Na
ten moment sprawa jest nieaktualna.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Babiaka.
W wyniku głosowania przy 7 głosach „za”, 4 „przeciwnych” i 4 „wstrzymujących” Rada
zatwierdziła wniosek.
O godz. 15.00 w s. 26 na spotkaniu z przedstawicielami nauczycieli i rodziców będzie obecny
Przewodniczący Rady i Burmistrz Lądka-Zdroju.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 1 „wstrzymującym” Rada
zatwierdziła porządek obrad w brzmieniu:
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji)
Część II
1. Wręczenie stypendium przyznanego przez Radę Miejską.
2. Sprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
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3. Funkcjonowanie Służby Zdrowia na terenie Gminy.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,
b/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XII/82/07 z dnia 25
października 2007 r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości udzielanych
przedsiębiorcom na terenie Gminy Lądek Zdrój,
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Lądek-Zdrój,
d/ zmieniająca uchwałę w sprawie 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 wprowadza się
następujące zmiany,
e/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lądek-Zdrój środków
stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014,
f/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lądek-Zdrój,
6. Sprawozdanie
z
działalności
Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lądku Zdroju za rok 2012.
7. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
I/4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła protokół z
poprzedniej sesji.
Ad. pkt. 1. Wręczenie stypendium przyznanego przez Radę Miejską.
Przewodniczący Rady poinformował, że zostanie wręczone stypendium sportowego
uczennicy Katarzynie Ożga.
Uczennicy Katarzynie Ożga wręczono stypendium i złożono gratulacje.
Ad. pkt. 2. Sprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
Przewodniczący Rady wprowadził do tematu i poinformował, że na sesji obecny jest Pan
Marek Żródłowski, przedstawiciel RZGW zaproszony na wniosek radnych.
Na wstępie radny Zbigniew Wiernusz przedstawił filmik związany z tematem.
W dyskusji głos zabrał przedstawiciel RZGW oraz radni; Zbigniew Wiernusz, Mirosław
Babiak, Mirosława Boduch, Tomasz Stuła, Stanisław Skrobotun oraz Burmistrz.
Ad. pkt. 3. Funkcjonowanie Służby Zdrowia na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali materiały przygotowane w oparciu
o informacje poszczególnych placówek Służby Zdrowia.
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W temacie głos zabrali: Przewodniczący Rady, Pani Elżbieta Sosińska – PPU, Dyr. 23
WSzU-Reh.
W dyskusji uczestniczyli radni: Mirosław Wojczuk, Stanisław Skrobotun, Mirosława Boduch,
Leszek Pazdyk oraz Senator Kazimierz Drożdż.
Po dyskusji Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Ad. pkt. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i wysokiej Rady przedstawił informację ze
spraw i spotkań, które miały miejsce między sesjami..
W nawiązaniu do wystąpieniu Burmistrza wywiązała się dyskusja odnośnie tzw. „spraw
śmieciowych”.
W dyskusji udział wzięli radni: Zbigniew Wiernusz, Leszek Pazdyk, Mirosława Boduch,
Stanisław Skrobotun, Marzenna Konopska.
Ad. pkt. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXIII/229/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 25 października 2007 r. w
sprawie ulg w podatku od nieruchomości udzielanych przedsiębiorcom na terenie
Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

poinformował, że komisja

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 1 „przeciwnym” Rada podjęła uchwałę nr
XXXIII/230/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie 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 11 głosach „za”, 1 „wstrzymującym” i 2 „przeciwnych” Rada
podjęła uchwałę nr XXX/231/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ zmieniająca uchwałę w sprawie 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 wprowadza się
następujące zmiany,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 2 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym” Rada
podjęła uchwałę nr XXX/232/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lądek-Zdrój środków
stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014,
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
XXX/233/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz poinformowała, 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
XXXIII/234/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lądku-Zdroju za rok 2012.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Społeczna zapoznała się z przedłożonym
materiałem i nie wnosi uwag.
Ad. pkt. 7. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
Senator Kazimierz Drożdż w imieniu swoim i Zarządu Powiatu złożył życzenia świąteczne.
Przewodniczący Rady poinformował, że dzisiaj rano do biura Rady wpłynęło pismo
mieszkańców Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego odnośnie LO. Przewodniczący odczytał w/w
pismo.
Przewodniczący zwrócił się do Burmistrza z pytaniem, czy podtrzymuje swoje stanowisko,
czy odstępuje od zamiaru przeniesienia LO.
Burmistrz odpowiedział, że pomysł przeniesienia LO nie będzie realizowany.
Przewodniczący powtórzył, ż Burmistrz podtrzymuje stanowisko przedstawione we wtorek
na posiedzeniu komisji, że odstępuje od zamiaru przeniesienia LO do budynku Gimnazjum.
Przewodniczący Rady poinformował o piśmie NSZZ „Solidarność” przy ZBK odnośnie
restrukturyzacji.
Przewodniczący Rady przekazał, że odbędzie się dodatkowa sesja związana z
zatwierdzeniem jednego z planów zagospodarowania przestrzennego. 9.04.br. o godz. 16.00
odbędzie się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Gospodarczej, a o godz. 16.15 sesja.
Przewodniczący przypomniał o konieczności składania oświadczeń majątkowych do końca
kwietnia.
Życzenia Świąteczne złożył Prezes „Honorowych Dawców Krwi”.
Przewodniczący Rady poinformował o konieczności przegłosowania stanowiska Rady
odnośnie ogródków działkowych, które radni otrzymali drogą emailową.
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W wyniku głosowania przy 10 głosach „za” i 4 „wstrzymujących” Rada przyjęła stanowisko
nr 3/2013, które stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia Świąteczne.
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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