Protokół nr XLIX/V/2014
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 29 maja 2014 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 9.45. Miejsce obrad:
sala konferencyjna UMiG 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 15.
I/3. Protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że uwagi do protokołu wniosła v-ce Przewodnicząca
Rady Mirosława Boduch. Uwagi zostały uwzględnione.
I/4. Porządek obrad.
I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum).
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 rok
2014,
b/ określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie LądekZdrój,
c/ przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Lądek- Zdrój na lata 20142020,
d/ przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do Stowarzyszenia.
3. Opisowe sprawozdanie z działalności Zarządu Budynków Komunalnych za 2013 r.
4. Informacja o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku
szkolnym 2012/2013.
5. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował
o sprawach i spotkaniach, które miały miejsce w okresie między sesjami.
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Radny Tomasz Stuła w odniesieniu do przedstawionej informacji stwierdził, że
należy przygotować inwentaryzację rowów melioracyjnych.
Burmistrz odpowiedział, że jest już przygotowana ewidencja robót podstawowych, za
które odpowiadają właściciele. Chodzi teraz o mobilizację rolników, aby tworzyli
spółki wodne, które będą mogły otrzymywać dofinansowanie na ten cel.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w budżecie miasta i gminy Lądek-Zdrój na 2014 r.,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z wniesionymi autopoprawkami.
Przewodniczący Rady
autopoprawkami.
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W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLIX/332/14, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie
Lądek-Zdrój,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch wystąpiła z pytaniem z czego wynika
zapis w § 5 mówiący, że § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 obowiązują do dnia 31 sierpnia 2016 r.
Burmistrz odpowiedział, że zaraz się zorientuje z czego to wynika i udzieli
odpowiedzi.
c/ przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata
2014-2020,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Styczyrz poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLIX/ 333/14, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do Stowarzyszenia pod nazwą „Kłodzka
Wstęga Sudetów-Lokalna Grupa Działania”,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Karolina Sierakowska-Dawidowicz
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, ale wnosi, aby
Burmistrz na spotkaniu założycielskim zwrócił uwagę na zapisy w Statucie, należy
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usunąć pkt. 2 oraz sprecyzować adres siedziby Stowarzyszenia oraz ujednolicić
składki członkowskie.
V-ce Przewodnicząca Rady wniosła o poprawienie literówek w projekcie uchwały
oraz wprowadzenie poprawek:
Poprawka nr 1/ w § 1 po słowach Lądek-Zdrój dopisać słowa „jako członka
zwyczajnego”,
Poprawka nr 2/ w § 2 po słowie przez skreślić słowa „przez nie reprezentowane”, w
to miejsce zapisać słowa „przez niego upoważnione”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki nr 1.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w
poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki nr 2.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w
poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr XLIX/334/14, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
W nawiązaniu pytania v-ce Przewodniczącej Rady Mirosławy Boduch odnośnie
zapisu § 5 w projekcie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w Gminie Lądek-Zdrój Burmistrz wyjaśnił, ze zgodnie
z ustawą o systemie oświaty oddziały przedszkolne będą funkcjonować w szkołach
podstawowych do 31.08.2016 r.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XLIX/335/14, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 3. Opisowe sprawozdanie z działalności Zarządu Budynków
Komunalnych.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 4. Informacja o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w roku szkolnym 2012/2013.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad. pkt. 5. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
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W tym punkcie poruszono temat związany z planami dotyczącymi planów i budowy
przedszkola, czyszczenia rowów przy drogach wojewódzkich, oraz ewentualnością
zwrotu otrzymanej dotacji z funduszu ochrony środowiska, na budowę kanalizacji do
„Mir-Jana” ponieważ wnioskodawca mimo licznych próśb i monitów nie wykonał
krótkiego odcinka przyłącza.
Przewodniczący Rady odczytał życzenia od Posłów z okazji Dnia Samorządowca,
poinformował o zaproszeniu od Gminy Rychwał do złożenia wizyty w dniach 1415.06.br. Jest prośba, aby zgłosiły się 2-3 osoby z Rady i razem z Zastępcą Burmistrza
reprezentowały naszą Gminę.
Przewodniczący poinformował, że sesja w czerwcu rozpocznie się o g. 15.00.
Ad. pkt. 6 Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił
zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest zapis sesji w wersji elektronicznej.

Protokółowała: Maria Staszyńska
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