Protokół nr XVIII/XIII/15
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2015 r.
I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 18.10.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Pazdyk, a po zmianie
Przewodniczącego Tomasz Nowicki.
Przewodniczący Rady powitał: radnych, Burmistrza, Panią Skarbnik i Sekretarz, obecnych
pracowników oraz przybyłych mieszańców.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na sali obrad na 15 radnych obecnych 15.
I/3. Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
c) w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
d) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
e) w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych
f) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych
g) w sprawie odwołania radnego funkcji Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej
h) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z tym, iż 9 radnych zgłosiło wniosek
o zwołanie sesji nadzwyczajnej , aby do porządku obrad dodać projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015, Radni wnioskujący o
zwołanie sesji musza wyrazić na to zgodę. Wspomniana grup[a radnych wyraziła zgodę na
zmianę porządku obrad, w związku z tym w pkt.2 jako pierwszy projekt uchwały wprowadzono
projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015
(litera a), a pozostałe punkty ulegną przesunięciu/zmianie o jedną literę. W związku z tym, że nie
było żadnych uwag do zmian porządku obrad, przystąpiono do procedowania.
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2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) dokonania zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na 2015 rok
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania przy 15
głosach „za” Rada podjęła uchwałę nr XVIII/104/15, która stanowi załącznik do protokołu
z sesji.
b) odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło w tej sprawie pismo, naniesiono poprawki
przy akceptacji radcy prawnego Pana Marka Ociepy. Ponadto wskazał, iż brakuje uzasadnienia
i jako osoba zainteresowana chciałby wiedzieć co było przyczyną odwołania jego osoby z funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Żaden z Radnych nie zabrał głosu w sprawie uzasadnienia projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie się radnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Zostali zgłoszeni następujący Radni, którzy wyrazili wolę udziału w komisji: Tomasz Stuła,
Ewelina Rycaj, Magdalena Podyma.
Rada Miejska zaakceptowała wszystkich kandydatów do składów komisji skrutacyjnej. Komisja
skrutacyjna poinformowała o funkcjach na jakie zostali wybrani jej członkowie:
Tomasz Stuła – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
Ewelina Rycaj - członek ,
Magdalena Podyma– członek.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach w celu przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tomasz Stuła przedstawił radnym zasady
głosowania oraz poinformował, iż głosowanie jest tajne, rozdał karty do głosowania, a następnie
wyczytywani przez niego kolejni radni podchodzili do specjalnie przygotowanego miejsca celem
oddania głosu do urny.
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady zarządził przerwę, aby Komisja Skrutacyjna
mogła ogłosić wyniki głosowania. Po przerwie Radny Tomasz Stuła przedstawił wyniki
głosowania, odczytując protokół z pracy Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do
niniejszego protokołu wraz z kartami do głosowania.
W głosowaniu tajnym wzięło udział 15 radnych, przy 9 głosach „za” , 6 głosach „przeciw”.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego odwołano z funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Pana Leszka Pazdyka. Rada podjęła uchwałę
nr XVIII/105/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Radny Leszek Pazdyk - podziękował za dotychczasową współpracę podczas pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady wiceprzewodniczącym ,wszystkim przewodniczącym komisji i radnym.
Przekazał dalsze prowadzenie obrad sesji wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Panu Janowi Zawadzkiemu.
c) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Jan Zawadzki poprosił

o zgłaszanie
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kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Radny Janusz Sosna zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Nowickiego
radnym jego osobę. Radny Tomasz Nowicki wyraził zgodę.

oraz przybliżył

Radny Łukasz Mróz zgłosił kandydaturę Radnego Leszka Pazdyka oraz przybliżył radnym
jego osobę. Radny Leszek Pazdyk wyraził zgodę.
Radna Dorota Urbańczyk - poinformowała, że zabrakło jej uzasadnienia ponieważ jeżeli się
kogoś odwołuje to powinno być to zasadne i powinno być to wyartykuowane. Stwierdziła, że
funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju powinien pełnić Pan Radny Leszek
Pazdyk.
Radna Jolanta Kotlarz - wyraziła swoje zdanie w sprawie kandydatury radnego Tomasza
Nowickiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Radny Tomasz Nowicki - odniósł się do słów krytyki pod swoim adresem informując, że póki
co jest to poruszanie się na poziomie emocji. Poinformował, że jest grupa 9 radnych, która ze
sobą pracuje od miesiąca czerwca, zgłasza projekty uchwał. Kwestia współpracy z Burmistrzem
działa w dwie strony. Radni reprezentują mieszkańców w Radzie Miejskiej, a Burmistrz jest
organem wykonawczym. W związku z powyższym, trzeba być skutecznym i pracować dla
rozwoju gminy.
Radny Łukasz Mróz - spytał Radnego Tomasza Nowickiego, jak będzie w chwili obecnej
wyglądała współpraca oraz jakie są plany na przyszłość.
Radny Tomasz Nowicki - poinformował, że chciałby zacząć pracować z grupie 15 radnych.
Radny Jan Zawadzki - stwierdził, że dyskusja przebiega w złym kierunku. Ewentualne
rozmowy pomiędzy radnymi, jeżeli wyniknie taka potrzeba, winny zostać wyjaśnione po sesji.
Radny Łukasz Mróz - stwierdził, że osoba, która nie będzie potrafiła nawiązać kontaktu z
Burmistrzem będąc na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju będzie
powodować, że działania Burmistrza Lądka-Zdroju będą deprecjonowane, co może skutkować
dyskredytacją Burmistrza w oczach mieszkańców.
Radny Janusz Sosna – poprosił, aby wrócić do porządku obrad.
Radny Leszek Pazdyk - zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do
głosowania.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Pan Jan Zawadzki - poinformował, że
zgłoszono 2 kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zarządził przerwę w
obradach w celu przygotowania kart do głosowania. Po przerwie Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej Tomasz Stuła przedstawił radnym zasady głosowania oraz poinformował, iż
głosowanie jest tajne. Radca Prawny doprecyzował sposób głosowania tj.1 znak „x” przy
wybranym kandydacie.
Radny Tomasz Stuła rozdał karty do głosowania, a następnie wyczytywani przez niego kolejni
radni podchodzili do specjalnie przygotowanego miejsca celem oddania głosu. Po zakończeniu
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głosowania Przewodniczący Rady zarządził przerwę, aby Komisja Skrutacyjna mogła ustalić
wyniki głosowania. Po przerwie radny Tomasz Stuła przedstawił wyniki głosowania, odczytując
protokół z pracy Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu wraz
z kartami do głosowania.
W głosowaniu tajnym wzięło udział 15 radnych, przy 9 głosach „za” , 6 głosach „przeciw”.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju został Radny Tomasz Nowicki.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVIII/106/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Radny Jan Zawadzki - złożył gratulacje Radnemu Tomaszowi Nowickiemu i zaprosił do
prowadzenia dalszej części sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Przewodniczący Rady Tomasz Nowicki - podziękował radnym za obdarzenie zaufaniem,
informując jednocześnie, że ma nadzieję, iż ta współpraca będzie się układać już tylko lepiej.
Ponadto podziękował Radnemu Leszkowi Pazdykowi za pełnienie funkcji Przewodniczącego
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Pan Burmistrz podziękował Panu Radnemu Leszkowi Pazdykowi za pełnienie funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju przez okres 9 miesięcy, jednocześnie oceniając
współpracę bardzo wysoko, także Nowemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Tomaszowi
Nowickiemu pogratulował wyboru na to stanowisko.
d) odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Radny Łukasz Mróz - zapytał o uzasadnienie projektu uchwały w sprawie odwołania Radnej
Doroty Urbańczyk z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki - poinformował, że jako grupa 9 radnych
mają pełne umocowanie, aby wnieść do porządku obrad projekt uchwały, w którym zamierzają
odwołać Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej jako grupa radnych. Wyjaśnił, że grupa radnych
jest niezadowolona z pracy Pani Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej i w związku z tym chcą
dokonać zmian na tym stanowisku. Dodał, że dziwnym jest też to, że grupa, która ma większość
w Radzie nie ma w prezydium swoich przedstawicieli stąd te zmiany.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki zarządził przerwę w obradach w celu
przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie Radny Tomasz Stuła Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił radnym
zasady głosowania oraz poinformował, iż głosowanie jest tajne. 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 Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki zarządził
przerwę, aby Komisja Skrutacyjna mogła ogłosić wyniki głosowania.
Po przerwie Radny Tomasz Stuła przedstawił wyniki głosowania, odczytując protokół z pracy
Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu wraz z kartami do
głosowania. W wyniku głosowania tajnego przy 8 głosach „za” , 6 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się”, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Pani Radna Dorota Urbańczyk
została odwołana z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju. Rada podjęła
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uchwałę nr XVIII/107/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki - podziękował Radnej Dorocie Urbańczyk
za piastowanie dotychczas funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Radna Dorota Urbańczyk - podziękowała radnym za współpracę.
e) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Radny Tomasz Stuła zgłosił kandydaturę Radnego Janusza Sosny oraz przybliżył radnym
jego osobę. Radny Janusz Sosna wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej. Radny Leszek Pazdyk zgłosił kandydaturę Radnej Doroty Urbańczyk oraz
przybliżył radnym jej osobę. Radna Dorota Urbańczyk wyraziła zgodę na kandydowanie na
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki zarządził przerwę w obradach w celu
przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie Radny Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tomasz Stuła przedstawił radnym
zasady głosowania oraz poinformował, iż głosowanie jest tajne. 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 Przewodniczący Rady zarządził przerwę, aby Komisja Skrutacyjna
mogła ogłosić wyniki głosowania.
Po przerwie Radny Tomasz Stuła przedstawił wyniki głosowania, odczytując protokół z pracy
Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu wraz z kartami do
głosowania. W wyniku głosowania tajnego przy 8 głosach „za” , 6 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” . Komisja skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego Radny
Janusz Sosna został Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Lądka-Zdroju. Rada podjęła
uchwałę Nr XVIII/108/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady pogratulował Radnemu
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.

Januszowi

Sośnie

wyboru

na

Pan Burmistrz podziękował Radnej Dorocie Urbańczyk za pracę i zaangażowanie w pracę
gminy. Jednocześnie pogratulował Nowemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej licząc
jednocześnie na dobrą współpracę.
Wiceprzewodniczący Janusz Sosna podziękował wszystkim tym radnym, którzy zdecydowali
się na Niego zagłosować.

f) odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych
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Przewodniczący Rady poinformował, że głosowanie odbędzie się w trybie jawnym.
Radny Leszek Pazdyk zgłosił, iż brakuje mu uzasadnienia w sprawie odwołania Pani Doroty
Urbańczyk z funkcji Przewodniczącej Komisji ds. Społecznych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 15
radnych, przy 9 głosach „za” i 6 głosach „przeciw”. Uchwała została przyjęta. W wyniku
głosowania Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVIII/109/15 w sprawie odwołania radnego
z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych, która stanowi załącznik do protokołu
z sesji.
g) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poinformował, że głosowanie odbędzie się
w trybie jawnym, poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji ds.
Społecznych.
Radny Leszek Pazdyk – poinformował, że powinna się zebrać komisja, która wybiera spośród
swojego grona kandydata na Przewodniczącego, po czym poddaje się to do wiadomości i nad
tym proceduje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poprosił radcę prawnego Pana Marka
Ociepę o wyjaśnienie tej kwestii.
Radca prawny Pan Marek Ociepa stwierdził, że Rada może powołać komisję, ale nie musi.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Janusz Sosna poinformował, że Przewodniczącego Komisji
powołuje i odwołuje Rada Miejska.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów
Radna Krystyna Mazurkiewicz zgłosiła kandydaturę Radnej Małgorzaty Bednarek oraz
przybliżyła radnym jej osobę. Radna Małgorzata Bednarek wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Leszek Pazdyk zgłosił kandydaturę Radnej Doroty Urbańczyk oraz przybliżył radnym
jej osobę. Radna Dorota Urbańczyk wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki odczytał zapis ze Statutu Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój tj. rozdział VI §52 pkt.6 o trybie powoływania przewodniczących komisji. Rada
powołuje przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącego komisji spośród członków komisji
w drodze uchwały. Wniosek w tej sprawie może złożyć przewodniczący Rady, komisja lub
radny. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji. Poinformował, że procedura
została zachowana i proces głosowania odbywać się będzie następująco: Radni będą głosować
nad każdą z kandydatur osobno w drodze kolejności zgłoszeń. W pierwszej kolejności
głosowanie odbędzie się nad kandydaturą radnej Małgorzaty Bednarek, następnie odbędzie się
głosowanie nad kandydaturą radnej Doroty Urbańczyk, nawet jeśli pierwsza procedura będzie
skuteczna w przypadku radnej Małgorzaty Bednarek.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych w osobie Radnej Małgorzaty
Bednarek. W wyniku głosowania wzięło udział 15 radnych, przy 9 głosach „za” , 6 głosach
„przeciw”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji ds. Społecznej w osobie Radnej Doroty Urbańczyk.
W wyniku głosowania wzięło udział 15 radnych, przy 6 głosach „za” , 9 głosach „przeciw”.
W wyniku głosowania Rada podjęła uchwałę nr XVIII/110/15 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji ds. Społecznej w osobie Radnej Małgorzaty Bednarek.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h) w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji
Uzdrowiskowej
Radny Leszek Pazdyk poinformował, iż ponownie zabrakło mu uzasadnienia w sprawie
odwołania Radnej Jolanty Kotlarz z funkcji Przewodniczącej Komisji Uzdrowiskowej.
Radna Jolanta Kotlarz zabrała głos w sprawie pełnienia swojej funkcji na stanowisku
Przewodniczącej Komisji Uzdrowiskowej informując jednocześnie, iż swoje odwołanie
przyjmuje z godnością.
Radny Tomasz Barański poinformował, że nie będzie żadnych uzasadnień, ale skoro Klub
Radnych „Porozumienie” ma większość, postanowiono wziąć na siebie odpowiedzialność.
Przewodniczący Komisji i Przewodniczący Rady Miejskiej będą na siebie brali
odpowiedzialność za decyzje większości.
Radny Łukasz Mróz stwierdził, że każdy radny przyjmuje na siebie odpowiedzialność i nie ma
znaczenia jaką funkcję pełni w Radzie ponieważ każdy radny ma tylko 1 głos i to jak głosuje
zależy tylko od niego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania wzięło udział 15 radnych, przy 9 głosach „za” i 6 głosach „przeciw”. Rada
Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/111/15 w sprawie odwołania radnej Jolanty Kotlarz z funkcji
Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Radny Tomasz Barański zgłosił kandydaturę Radnego Roberta Dębskiego oraz przybliżył
radnym jego osobę. Radny Robert Dębski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Łukasz Mróz zapytał Radnego Roberta Dębskiego odnośnie posiedzeń Komisji
Uzdrowiskowej i obecności na nich Radnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki spytał Radnego Roberta Dębskiego czy
chciałby się ustosunkować do pytania Radnego Łukasza Mroza.
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Radny Robert Dębski stwierdził, że w tej chwili nie zabierze głosu.
Radna Dorota Urbańczyk również wypowiedziała się w kwestii uczestnictwa Radnego
Roberta Dębskiego w posiedzeniach Komisji przedstawiając, że Radny Robert Dębski
uczestniczył tylko w jednym posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej.
Radny Leszek Pazdyk zgłosił kandydaturę radnej Jolanty Kotlarz oraz przybliżył radnym jej
osobę. Radna Jolanta Kotlarz wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej w osobie Radnego Roberta
Dębskiego. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, przy 8 głosach „za” i 6 głosach „przeciw”.
Uchwała Nr XVIII/112/15 została przyjęta.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej w osobie Radnej Jolanty
Kotlarz. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, przy 6 głosach „za” i 8 głosach „przeciw”.
Uchwała nie została przyjęta.
Radny Robert Dębski podziękował za oddane na Niego głosy jednocześnie informując, że
wszyscy Radni powinni wspólnie pracować dla dobra Gminy Lądek-Zdrój. Natomiast czas
pokaże co zrobi będąc Przewodniczącym Komisji Uzdrowiskowej, ludzie to zweryfikują.Na
pewno nie będzie bierny w tym co chciałby zrobić dla dobra Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poinformował o sposobie powoływania
Przewodniczących Komisji. Rok temu tj. na spotkaniu poza protokołem w grupie 15 radnych,
zostały wskazane osoby, później na skutek głosowania zostały wskazane niestety inne osoby.
Podkreślił, że nie brał w tym głosowaniu udziału, ponieważ jako Przewodniczący Rady Miejskiej
wówczas nie był członkiem żadnej komisji.
Radny Leszek Pazdyk poprosił o wyjaśnienie kwestii kolejnych spotkań sesyjnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poinformował, iż kolejna sesja zaplanowana
jest na dzień 30 grudzień 2015r. na godz.15.30 zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk odniósł się do Radnych w kwestii złożonego
w czwartek w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju wniosku o referendum w sprawie
odwołania z funkcji Burmistrza Lądka-Zdroju pytając jednocześnie co dalej w związku tym
Radni planują.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poprosił, aby brać odpowiedzialność za
swoje słowa ponieważ używanie liczby mnogiej jest niezasadne. Wskazał, że nie jest inicjatorem
jakichkolwiek ruchów, które miałyby doprowadzić do referendum. Natomiast dobrze, że Pan
Burmistrz poinformował Radnych, że takie ruchy są planowane w naszej gminie. Dodał, iż spora
część Radnych nie jest zaangażowana w ten proces, a sesja nie jest miejscem aby to roztrząsać.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk poinformował, że moment, który radni
wybrali na odwołanie radnych z funkcji jest nieodpowiedni, ponieważ Czas Świąt to okres
pokoju. Wskazał również, że to właśnie Burmistrz jest prawdopodobnie w tym wszystkim
głównym powodem tego co się wydarzyło. Dodał, że przyszedł tutaj pracować, a nie
politykować.
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Radny Janusz Sosna stwierdził, że takie wystąpienia Pana Burmistrza nie służą temu, aby dojść
do jakiegoś porozumienia. Takie jest prawo organu, takie jest prawo większości. Odnoście
referendum wyjaśnił, że grupa mieszkańców zgłosiła się do niego o wsparcie prawne, podpisał
się pod tym wnioskiem i czy znajdzie się tych 708 osób, które podpiszą się pod tym wnioskiem o
referendum czas pokaże. Poprosił Pana Burmistrza, aby nie odbierać tego, jako atak na jego
osobę.
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk poinformował, że jesteśmy w okresie
harmonogramów unijnych. Wymiana funkcji w Radzie Miejskiej oraz referendum w sprawie
odwołania Burmistrza w tym momencie paraliżuje całą gminę. Harmonogramy są takie, że jeżeli
nie dotrzymamy terminów będzie się musieli wszyscy z tego tłumaczyć. Dotyczy to aspektu
unijnego, pozyskiwania środków zewnętrznych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Nowicki poinformował, że pomimo wszystkiego jest
przekonany, że w konsekwencji przyniesie to naprawdę dobre efekty dla gminy, również
zagwarantował Panu Burmistrzowi współpracę na linii Rada Miejska i Burmistrz.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Nowicki ogłosił zamknięcie sesji.
Integralną częścią protokołu jest szczegółowy zapis w wersji elektronicznej.

Protokołowała:
Alicja Piwowar
(-)
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