Protokół nr VII/III/2015
z sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 2 marca 2015 r.

I/1. Sesję nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 15.30, a zakończono o godz.
16.45. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój .
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz
Nowicki.
Przewodniczący powitał gości, Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i obecnych
na sesji radnych.
I/2. Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania
prawomocnych uchwał. Na sali obrad obecnych 15 radnych.
I/3. Porządek obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad.
I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum).
II. Część II.
1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju,
b/ wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
c/ zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju.
2. Zamknięcie obrad.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił powody podjęcia
o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.

decyzji

Ad. pkt 1 Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie się radnych do pracy w Komisji
Skrutacyjnej.
Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej:
Tomasz Stuła – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
Jolanta Kotlarz - członek ,
Magdalena Podyma – członek,
Ewelina Rycaj – członek.
Przewodniczący Rady 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 przyjęcie
rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju odbywać
się będzie w głosowaniu tajnym i bezwzględną większością głosów 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.
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Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady zarządził przerwę, aby
Komisja Skrutacyjna mogła określić 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 14 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” Rada
podjęła uchwałę nr VII/36/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Pazdyk.
b/ wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Następnie Wiceprzewodniczący Rady porosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju wraz z jednoczesną krótką
charakterystyką kandydata.
Radny Łukasz Mróz zgłosił kandydaturę radnego Leszka Pazdyka oraz
przedstawił krótką charakterystykę kandydata. Radny Leszek Pazdyk wyraził
zgodę na kandydowanie.
Radny Tomasz Stuła zgłosił kandydaturę radnego Janusza Sosnę oraz
przedstawił krótką charakterystykę kandydata. Radny Janusz Sosna wyraził
zgodę na kandydowanie.
zarządził przerwę w obradach w celu
Wiceprzewodniczący Rady
przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie radny Tomasz Stuła Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
przedstawił
radnym
zasady
głosowania
oraz
poinformował,
iż
Przewodniczącego Rady Miejskiej 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 przerwie radny Tomasz Stuła przedstawił wyniki głosowania, odczytując
protokół z pracy Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego
protokołu wraz z kartami do głosowania.
Radny Leszek Pazdyk – 8 głosów „za”, radny Janusz Sosna – 6 głosy „za”, 1
głos „wstrzymujący”.
W wyniku głosowania tajnego: Radny Leszek Pazdyk – 8 głosów „za”, radny
Janusz Sosna – 6 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący”. Rada podjęła uchwałę
nr VII/37/15, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczącym Rady Miejskiej Lądka-Zdroju został wybrany radny Leszek
Pazdyk.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Pazdyk podziękował za wybór i po
krótkim przemówieniu przystąpił do realizacji porządku obrad.
c/ zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” Rada podjęła uchwałę nr VII/3815,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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Ad. pkt 2 Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Pazdyk ogłosił zamknięcie sesji nadzwyczajnej.
Integralną częścią protokołu jest zapis w wersji elektronicznej.

Protokołowała:
Małgorzata Bryja
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