Protokół nr I/XII/14
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 1 grudnia 2014 r.
Sesję inauguracyjną VII kadencji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju rozpoczęto o godzinie
14.00, a zakończono o godzinie 16.00.
Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodniczący VI kadencji Rady
Miejskiej Janusz Sosna, powitał Burmistrza Lądka-Zdroju, Burmistrza elekta,
pracowników UMiG, radnych i mieszkańców gminy przybyłych na sesję, a następnie
wysłuchano hymnu państwowego.
W dalszej kolejności

Pani Elżbieta Osuch Przewodnicząca Miejskiej Komisji

Wyborczej wręczyła zaświadczenia potwierdzające wybór na radnego.

1. Otwarcie sesji przez radnego seniora
Radny senior Artur Dobrzyński otworzył sesję i na podstawie listy obecności
stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 15 radnych (pełny skład Rady) i tym samym
jest quorum niezbędne do podejmowania uchwał.

2. Złożenie ślubowania przez nowowybranych radnych
Radny senior Artur Dobrzyński przystąpił do czynności związanych ze złożeniem
ślubowania przez radnych. Poinformował o sposobie ślubowania przez radnych
określonym w art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Następnie odczytał rotę ślubowania:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców”, a kolejni radni, wyczytywani przez najmłodszego wiekiem
radnego Tomasza Barańskiego, złożyli ślubowanie.
Prowadzący obrady radny Artur Dobrzyński przedstawił

porządek obrad

sesji,

określony w postanowieniu nr 12/14 Komisarza wyborczego w Wałbrzychu. Zapytał,
czy radni wnioskują o dokonanie zmian w tym porządku.
Radny senior zauważył, iż należy usunąć z porządku obrad punkt dotyczący
złożenia ślubowania przez Burmistrza.

Radny Leszek Pazdyk poinformował, iż

naszej gminy ten punkt nie dotyczy, tylko tych gmin, w których wybrano burmistrza
w wyborach w dniu 16 listopada.
Radny Janusz Sosna zgłosił, iż przed wyborem wiceprzewodniczących należy
również podjąć uchwałę w sprawie liczby wiceprzewodniczących rady.
Radny senior stwierdził, iż skoro nie zgłoszono wniosków Rada Miejska Lądka-Zdroju
będzie obradowała według przedstawionego porządku obrad.

3.Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady
Prowadzący obrady – radny senior Artur Dobrzyński poprosił o zgłaszanie
kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Radny Leszek Pazdyk zgłosił radną Jolantę Kotlarz – radna wyraziła zgodę.
Radny Tomasz Barański zgłosił kandydaturę radnego Roberta Dębskiego. Radny
Robert Dębski

zapytał, czy konieczne jest dokonywanie wyboru przewodniczącego

na pierwszej sesji. Może warto byłoby wybory przesunąć, aby radni mogli się lepiej
poznać i zastanowić nad wyborem.
Radny Janusz Sosna stwierdził, że wybór jest konieczny z uwagi na zapisy nie tylko
statutowe, ale i ustawowe. Wniosek radnego tym samym jest niezasadny.
Radny Robert Dębski nie wyraził zgody na kandydowanie do składu Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Leszek Pazdyk zgłosił kandydaturę radnego Łukasza Mroza – radny wyraził
zgodę.
Radny Janusz Sosna zgłosił do pracy w Komisji radnego Tomasza Stułę – radny
wyraził zgodę.
Następnie w wyniku głosowania, przy 15 głosach „za” przyjęto skład osobowy
Komisji Skrutacyjnej: Jolanta Kotlarz, Łukasz Mróz, Tomasz Stuła.
Następnie prowadzący obrady radny Artur Dobrzyński porosił o zgłaszanie
kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju wraz z jednoczesną
krótką charakterystyką kandydata.
Radna Dorota Urbańczyk zgłosiła kandydaturę radnego Tomasza Nowickiego oraz
przybliżyła radnym jego osobę. Radny Tomasz Nowicki wyraził zgodę na
kandydowanie.
Następnie radny Tomasz Barański zgłosił kandydaturę radnego Roberta Dębskiego
oraz przedstawił krótką charakterystykę kandydata. Radny Robert Dębski wyraził
zgodę na kandydowanie.

Radny senior zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury. Z uwagi, iż nie zgłoszono
innych osób, radny Artur Dobrzyński

zarządził przerwę w obradach w celu

przygotowania kart do głosowania.
Przerwa od 14.20 - 14.30.
Po przerwie radny Tomasz Stuła Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił
radnym zasady głosowania oraz poinformował, iż przewodniczącego rady wybiera
się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością obecnych na sali radnych. Radny
Tomasz Stuła rozdał karty do głosowania, a następnie wyczytywani przez niego
kolejni radni

podchodzili do specjalnie przygotowanego miejsca celem

oddania

głosu. Po zakończeniu głosowania radny senior zarządził przerwę 10 minutową, aby
Komisja Skrutacyjna mogła określić wyniki głosowania.
Przerwa do 14:45.
Po przerwie radny Tomasz Stuła przedstawił wyniki głosowania, odczytując protokół
z prac Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu wraz z
kartami do głosowania.
Radny Tomasz Nowicki – 11 głosów „za”, radny Robert Dębski – 3 głosy „za”.
Oddano również 1 głos nieważny.
Przewodniczącym Rady Miejskiej Lądka-Zdroju został wybrany radny Tomasz
Nowicki.
Radny senior poinformował, iż wyniku przeprowadzonego głosowania radni podjęli
uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu – Uchwała nr I/1/14 z dnia 1 grudnia
2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Prowadzenie obrad przejął nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej radny
Tomasz Nowicki. Przewodniczący podziękował za wybór i po krótkim przemówieniu
przystąpił do realizacji porządku obrad.
Przewodniczący

poinformował,
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przewodniczących. Zaproponował wybór dwóch wiceprzewodniczących. Następnie
projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” (jednogłośnie)
podjęto uchwałę nr I/2/14, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił kandydatów oraz przedstawił charakterystykę
radnych: Jana Zawadzkiego oraz Leszka Pazdyka. Radni wyrazili zgodę na
kandydowanie.
Następnie radna Małgorzata Bednarek zgłosiła radnego Roberta Dębskiego oraz
przedstawiła krótką charakterystykę osoby. Radny Robert Dębski wyraził zgodę na
kandydowanie.
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wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Przewodniczący zarządził przerwę w celu
przygotowania kart do glosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Przerwa od 15:00-15.20.
Po przerwie Przewodniczący Tomasz Nowicki poprosił radnego Tomasza Stułę –
przewodniczącego
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o
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zasad
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i wyczytywanie kolejnych radnych, którzy będą podchodzić do urny i oddawać głos.
Z uwagi na źle sporządzone karty do głosownia, Przewodniczący Tomasz Nowicki
zarządził przerwę w celu zmiany kart do głosowania.
Przerwa od 15.25-15.30.
Po przerwie Przewodniczący Tomasz Nowicki przedstawił jeszcze raz zasady
głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Tomasz Stuła wyczytywał
kolejno radnych, którzy podchodzili do przygotowanego w tym celu miejsca
i oddawali głos i wrzucając kartę do urny. Po głosowaniu Przewodniczący Tomasz
Nowicki zarządził przerwę, aby Komisja Skrutacyjna mogła podać wyniki głosowania.
Przerwa od 15:35-15:45.
Po przerwie Przewodniczący Tomasz Nowicki odczytał protokół z prac Komisji
Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu wraz z kartami do
głosowania.
Radny Jan Zawadzki – 12 głosów „za”, radny Leszek Pazdyk – 11 głosów „za”, radny
Robert Dębski – 6 głosów „za”.
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Lądka-Zdroju zostali wybrani:
radny Jan Zawadzki oraz radny Leszek Pazdyk.
W wyniku przeprowadzonego głosowania została podjęta uchwała nr I/3/14
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący poinformował, iż zostały zrealizowane wszystkie punkty
porządku obrad.

O zabranie głosu poprosił Pan Kazimierz Szkudlarek – Burmistrz Lądka-Zdroju, który
pogratulował

radnym,
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Miejskiej wyboru oraz złożył życzenia owocnej pracy.
Radny Artur Dobrzyński zapytał do kiedy należy złożyć wypełnione formularze, które
otrzymali radni.
Radny Leszek Pazdyk poinformował, iż ankiety osobowe należy złożyć jeszcze
dzisiaj.
Przewodniczący Rady Tomasz Nowicki poinformował również, iż oświadczenia
majątkowe należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia ślubowania.
Radny Robert Dębski złożył propozycję, aby spotkania radnych i sesje odbywały się
w poniedziałki.
Z uwagi na brak innych spraw Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady .

Integralną częścią protokołu jest zapis w wersji elektronicznej.

Protokołowała:
Małgorzata Bryja

