Protokół nr LIII/IX/2014
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 30 września 2014 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 16.30, a zakończono o godz. 17.25. Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
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: Krzysztof Śliwowski).
I/3. Protokóły z poprzedniej sesji.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonych protokołów.
I/4. Porządek obrad.

I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie
protokołów z poprzednich sesji).
II. Część II.
1. Wręczenie stypendium przyznanego przez Radę Miejską.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy,
b/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na 2014,
c/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2014-2021,
4. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z wykorzystania budżetu za okres 01.01.2014-31.06.2014 roku.
5. Interpelacje, wnioski i sprawy rożne.
6. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1 Wręczenie stypendium przyznanego przez Radę Miejską.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Rada przyznała stypendium naukowe Pauli
Szuber.
Na wręczenie stypendium przybyła uczennica Paula Szuber.
Uczennicy wręczyli stypendium i złożyli gratulacje: Przewodniczący Rady Janusz
Sosna, W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch, W-ce Przewodniczący Rady
Dariusz Styczyrz oraz Burmistrz Kazimierz Szkudlarek.
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Ad. pkt. 2. 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.
Ad. pkt. 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że Komisja
Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch zapytała: „Czy jest możliwa
sprzedaż działki Pani Jagodzie Jakubowskiej?”
Zastępca Burmistrza Łukasz Waluś udzielił informacji W-ce Przewodniczącej Rady
Mirosłwie Boduch, że działka którą dzierżawi Pani Jakubowska jest działką rolną
i w części przeznaczoną pod zabudowę i należy ją uwzględnić w planie
przestrzennego zagospodarowania. Obecnie dzierżawa przyczyni się do zwiększenia
powierzchni biologicznie czynnej.
Podczas krótkiej dyskusji głos zabrali: Mirosława Boduch, Paweł Buła, Mirosław
Wojczuk, Burmistrz, Zastępca Burmistrza.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr LIII/356/14, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ 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” Rada jednogłośnie podjęła uchwałę
nr LIII/357/14, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy LądekZdrój na lata 2014-2021,
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” Rada jednogłośnie podjęła uchwałę
nr LIII/358/14, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt.4
Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych z wykorzystania budżetu za okres 01.01.2014-31.06.2014 roku.
Brak pytań.
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Ad. pkt. 5. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
Radny Paweł Buła zapytał: „Jaki sens mają kontrole koncesji dokonywane przez
GKRPA?”
Sekretarz Anna Chilicka odpowiedziała, że kontrole wykonywane są zgodne
z przepisami. Komisja sprawdza czy dany podmiot sprzedaje alkohol zgodnie
z koncesją ( typy koncesji: A- piwo, B- wino, C – wódka ), czy jest odpowiednie
oznakowanie dotyczące alkoholu w sklepie, czy osoba sprzedająca posiada koncesję
w miejscu sprzedaży oraz czy posiada zezwolenie na sprzedaż alkoholu w ogródku
piwnym.
Radny Paweł Buła poinformował, że na przystanku koło sklepu „Lewiatan” wiszą
ogłoszenia i że Straż Miejska nie reaguje.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, że przekaże sprawę do Straży
Miejskiej.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał: „Dlaczego latarnie koło marketu Biedronka są
zapalane tak wcześnie?”
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, że latarnie należą do Biedronki i za
prąd płaci Biedronka.
Radny Tomasz Stuła zapytał: „ Jak wykorzystywany jest fundusz sołecki?”
Skarbnik Joanna Słoniewska poinformowała, że jest to opisane w załączniku
sprawozdania opisowego z realizacji budżetu, które otrzymali wszyscy radni.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek poinformował, że fundusz sołecki jest do
dyspozycji Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Sosna zapytał: „Czy jest możliwość
odsprzedania laptopów radnym?”
Sekretarz Anna Chilicka poinformowała, że obowiązkiem każdego radnego jest
zdanie laptopa do 7 dni od zakończenia kadencji.

Ad. pkt. 6 Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Sosna ogłosił zamknięcie sesji.

Integralną częścią protokołu jest zapis sesji w wersji elektronicznej.

Protokołowała:
Małgorzata Bryja
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