Protokół Nr XXXII/II/13
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 28 lutego 2013 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono 11.10. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG Lądek-Zdrój.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Sosna.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 13. Nieobecni: Paweł Buła i Mirosław
Babiak.
I/3. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadza się jako 2g projekt uchwały
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/184/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29
listopada 2012 e. 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 zatwierdzenie porządku obrad.
W wyniku głosowania przy 13 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. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów,
b/ rozpatrzenia skargi na Dyrektora ZBK,
c/ wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych,
d/ powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Lądek-Zdrój w
zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia
międzygminnego,
e/ wystąpienia z wnioskiem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zmiany
urzędowej nazwy miejscowości Stojków na Stójków,
f/ zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Lądek-Zdrój,
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g/ zmieniająca uchwałę Nr XXIX/184/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29
listopada 2012 e. 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.
3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 roku.
4. Program rozwoju bibliotek wiejskich.
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” (jednogłośnie) Rada zatwierdziła w/w
protokół.
Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad
poinformował, że od dnia dzisiejszego przebieg sesji będzie rejestrowany
elektroniczne i będzie stanowił załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z sugestią zaproszono na sesję
Komendanta Policji w Lądku-Zdroju.
Komendantowi Dariuszowi Opile w związku z przejściem na emeryturę wręczono list
okolicznościowy i podziękowano za współpracę.
Komendant Dariusz Opiła również złożył podziękowania za lata współpracy i pomoc
w realizacji wielu zadań.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady przedstawił
informację dotyczącą spraw, spotkań, które miały miejsce między sesjami.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, że wpłynęły 3 wnioski, ale 2 wnioski nie spełniły wymogów uchwały.
Komisja wnioskuje o przyznanie 1 stypendium Katarzynie Ożga w kwocie 100
zł/mieś.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XXXII/222/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ rozpatrzenia skargi na Dyrektora ZBK,
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk poinformował, że komisja
wysłuchała zainteresowanych, przygotowała uzasadnienie i stwierdziła, że skarga jest
bezzasadna.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały – skarga bezzasadna.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła
uchwałę nr XXXII/223/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych,
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
XXXII/224/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy LądekZdrój w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia
międzygminnego,
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
XXXII/225/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
zmiany urzędowej nazwy miejscowości Stojków na Stojków,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, 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
XXXII/226/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ 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.
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W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła
uchwałę nr XXXII/227/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ zmieniająca uchwałę Nr XXIX/184/12 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy LądekZdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w
roku 2013,
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 10 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr XXXII/228/13, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2012 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że komendant był obecny na posiedzeniu
komisji.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 4. Program rozwoju bibliotek wiejskich.
Przewodniczący Rady poinformował, że temat przełożony na następny miesiąc na
prośbę Komisji Społecznej.
Ad. pkt. 5. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła skarga mieszkanki Lądka-Zdroju
na Dyrektora ZBK. Skarga zawierała wiele pism. Z treścią zapoznała się Komisja
Rewizyjna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Pazdyk poinformował, że po
przeanalizowaniu skargi, na podstawie przedłożonych dokumentów komisja
stwierdziła, że skarga nie leży w kompetencji komisji.
Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o oddalenie bez rozpatrywania i poddał
wniosek pod glosowanie.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada zatwierdziła
w/w wniosek.
Przewodniczący Rady poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił
skargę na Dyrektora Gimnazjum. Czy Rada jest za odwołaniem się od decyzji Sądu,
czy kończymy skargę.
Radny Stanisław Skrobotun wystąpił z wnioskiem o odczytanie wyroku Sądu.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
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Po przerwie W-ce Przewodnicząca Rady odczytała odpis wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego.
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek przyjęcia
do wiadomości wyroku Sądu.
W wyniku głosowania przy 9 głosach „za” i 4 „wstrzymujących” Rada zatwierdziła
wniosek.
Przewodniczący Rady przekazał, że Komisarz Wyborczy podzielił gminę na obwody
wyborcze.
W dalszej części sesji poruszono tematy: radny Dariusz Styczyrz – forma opłaty za
przedszkole, radny Leszek Pazdyk – restrukturyzacja ZBK, radny Krzysztof
Śliwowski – świetlica w Konradowie, Pani Agata Rafałko – sprawa Liceum, Pan
Kołodziej, radna Monika Miszczyńska, radny Stanisław Skrobotun- dzierżawa działki.
Radna Monika Miszczyńska zwróciła się z prośbą , aby posiedzenie Komisji
Uzdrowiskowej odbywało się pół godziny wcześniej.
Przewodniczący Rady odczytał podziękowania dla radnych za wsparcie warsztatów
taneczno-teatralnych.
Radny Leszek Pazdyk poinformował, że z prywatnych pieniędzy radnych na operację
niepełnosprawnego dziecka przekazano jeden tysiąc zł.
Burmistrz wystąpił z prośbą o zaproszenie na sesję marcową przedstawicieli ochrony
zdrowia.
Przewodniczący Rady poinformował, że na kolejna sesję zaproszono Dyrektora
RZGW. Wysłano stanowisko dotyczące kolei i opieki zdrowotnej.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch poinformowała, że w związku z
wystąpieniem Burmistrzów Gmin odnośnie nie funkcjonowania Aptek poszło
zawiadomienie o niezrealizowaniu umów o zabezpieczeniu dyżurów.
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.
Protokółowała: Maria Staszyńska
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