Protokół nr LIV/X/2014
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 23 października 2014 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 16.30. Miejsce obrad:
sala widowiskowa Centrum Kultury i Rekreacji.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Sosna.
Przewodniczący powitał gości, pracowników Urzędu i obecnych na sesji radnych.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 14 ( nieobecny: Paweł Buła).
I/3. Protokół z poprzedniej sesji.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego protokołu.
I/4. Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował wprowadzenie zmian do porządku
obrad polegającej na wprowadzeniu do porządku projektu Uchwały w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na 2014 jako
pkt 2a co skutkuje przesunięciem kolejności pozostałych uchwał.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
W wyniku głosowania przy 13 „za” i 1 „wstrzymujący” Rada przyjęła porządek obrad
po zmianie w brzmieniu:
I/5. Porządek obrad.
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/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na 2014,
b/ przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rzecz mieszańców Gminny Lądek-Zdrój w roku 2015,
c/ zmiany uchwały nr XV/90/11 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia
27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój w prawo własności,
d/ przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2014-2020.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
4. Interpelacje, wnioski i sprawy rożne.
5. Zamknięcie obrad.
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Ad. pkt.1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej
Rady poinformował o sprawach, które miały miejsce w okresie między sesjami.
W trakcie sesji przybył Radny Paweł Buła (obecnych 15 radnych na sali obrad).
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok
2014,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że Komisja
Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła
uchwałę nr LIV/359/14, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/
przyjęcia
Programu
Współpracy
Gminy
Lądek-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rzecz mieszańców Gminny Lądek-Zdrój w roku 2015,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, że Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Mirosława Boduch wniosła poprawki do projektu uchwały:
- zła data projektu uchwały jest 22 października a powinno być 23 października,
- w załączniku w przepisach ogólnych w pkt.2 i pkt.6 jest zła podstawa prawna,
- poprawa drobnych błędów w pisowni wyrazów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” Rada jednogłośnie podjęła uchwałę
nr LIV/360/14, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ zmiany uchwały nr XV/90/11 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia
27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój w prawo własności,
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” Rada jednogłośnie podjęła uchwałę
nr LIV/361/14, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt.3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2013/2014.
Brak pytań.
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Ad. pkt. 4. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
Radna Mirosława Boduch przedstawiła problem z jakim zgłosiła się do niej
mieszkanka Konradowa Pani Najder.
Państwo Najder zwrócili się z pismem do Burmistrza w sprawie przedłużenia terminu
dzierżawy gruntów rolnych. Przedłużenie dzierżawy jest konieczne w celu
kontynuowania programu rolno-środowiskowego. Natomiast brak przedłużenia
umowy na dzierżawę skutkowało by zwrotem środków finansowych pozyskanych
w związku z uczestnictwem w programie rolno-środowiskowym.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, że również zna sytuację Państwa
Najder. Poinformował, iż 2 lata temu stworzono wieloletni plan sprzedaży gruntów
rolnych. Działki dzierżawione przez Państwa Najder zostały wytypowane do
sprzedaży. W tej sprawie nie została podjęta jeszcze decyzja., gdyż sprawa jest
skomplikowana.
Radny Leszek Pazdyk zadał pytanie odnośnie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrodowa
4,6,8, gdzie istnieje problem zaniedbania działek
Zastępca Burmistrza Łukasz Waluś poinformował, iż działki przy ul. Ogrodowej
znajdują się w użytkowaniu wieczystym Lądeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i że
w chwili obecnej nie ma podstaw do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.
Ponadto wysłano pismo do Prezesa Zarządu Lądeckiej Wspólnoty Mieszkaniowej
odnośnie uporządkowania terenu.
Radny Leszek Pazdyk zadał pytanie odnośnie parkingu (zatoczki) przy ul. Rataja.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, że na dzień dzisiejszy to kawałek
parkingu wchodzi w pas drogowy. Natomiast w przyszłym roku będzie przebudowa
ul. Rataja, gdzie zostaną wykonane kolejne zatoczki i to rozwiąże problem.
Radny Leszek Pazdyk zadał pytanie odnośnie otrzymanego pisma w sprawie dowozu
dzieci do szkół. Również zapytał, jak świadczy usługi firma dowożąca dzieci?
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, że na początku roku szkolnego
były drobne problemy odnośnie dowozu dzieci. Również w tej sprawie dokonano
kontroli, gdzie pracownik UMiG Pani Alicja Bryja i Zastępca Burmistrza Łukasz
Waluś nie stwierdzili zastrzeżeń w przewozie dzieci. Natomiast w chwili obecnej nie
ma żadnych problemów ani skarg.
Przewodniczący Rady poinformował, że Pani Alicja Bryja na posiedzeniu Komisji
Społecznej i wyjaśniła sprawę i że w chwili obecnej nie ma żadnych zastrzeżeń do
przewoźnika.
Przerwa od 15.45 do 16.00
Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16.00 powitał gości zaproszonych na
uroczyste przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2014-2020 oraz
autora Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2014-2020 dr Andrzeja Sztando.
Następnie dr Andrzej Sztando zaprezentował krótki wykład na temat Strategii
Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój.
Dalsza część sesji poświęcona została podjęciu uchwały w sprawie:
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2014-2020.
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, że Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

3

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” Rada jednogłośnie podjęła uchwałę
nr LIV/362/14, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Następnie dr Andrzej Sztando zaprezentował krótki wykład na temat Strategii
Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój.

Ad. pkt. 5 Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Sosna ogłosił zamknięcie sesji.

Protokołowała:
Małgorzata Bryja
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