P r o t o k ó ł Nr XXIII/2012
Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim odbytej w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w dniu 29 lutego 2012 roku.
Obrady trwały od godz. 15.00 do godz.16.30.
Podjęto uchwały od Nr 15 do Nr 16.
Stan Rady - 15
Radni obecni - 15
1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Pan Andrzej
Kędzierski otworzył obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że na stan
15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum przy którym
może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
W imieniu swoim i radnych chcę powitać Pana Zastępcę Burmistrza,
pracowników Urzędu Miejskiego i wszystkich obecnych na sali, mieszkańców,
kierowników podległych placówek – serdecznie witam.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Pan Andrzej
Kędzierski przedstawił porządek dzienny posiedzenia sesji, a mianowicie:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2012 z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
7. Interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
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Uwagi do porządku obrad zgłosili:
Pan Marek Żelichowski Zastępca Burmistrza zgłosił do porządku obrad sesji
wniosek o wniesienie w pkt 7 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2012 r.
W związku z powyższym kolejne punkty porządku obrad przesuną się.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
o wniesienie do porządku obrad sesji w pkt 7 projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2012 r.
W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła ww poprawkę do porządku obrad
sesji jednogłośnie (15 za).
Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał porządek obrad sesji z wprowadzonymi zmianami
pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła porządek obrad sesji jednogłośnie
(15za).
3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2012 z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XXII/2012 z poprzedniej
sesji Rady Miejskiej wyłożony był do wglądu. Radni mieli możność zapoznania
się z treścią protokołu. W związku z powyższym zapytał się czy są uwagi do
treści protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady protokół Nr XXII/2012
z dnia 08 lutego 2012 roku poddał pod głosowanie.
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W wyniku głosowania Rada Miejska protokół Nr XXII/2012 z dnia
08 lutego 2012 roku przyjęła jednogłośnie ( 15 za).
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Pan Andrzej
Kędzierski poinformował, że radni otrzymali pisemne sprawozdania
z działalności Burmistrza, które obejmują okres między sesjami od dnia
03 lutego 2012 r. do dnia 24 lutego 2012 r.
Uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza stanowi załącznik Nr 1 do
protokołu.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Zenon Ramotowski zwrócił się z zapytaniem do pkt 12 sprawozdania
Burmistrza w sprawie umowy notarialnej dot. wniesienia aportem na rzecz
WTBS w Lidzbarku Warmińskim nieruchomości niezabudowanej położonej
przy ul. Świętochowskiego.
Pan Marek Żelichowski Zastępca Burmistrza poinformował, że wniesienie
aportem na rzecz WTBS nieruchomości niezabudowanej położonej przy
ul. Świętochowskiego podniesie kapitał zakładowy i w związku z tym będą
mogli uzyskać kredyt na nowe inwestycje.
Więcej uwag nie zgłoszono.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących
Komisji o przedstawienie stanowiska poszczególnych Komisji na temat ww
projektu uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Józef Kurto Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury –
Komisja pozytywnie większością głosów zaopiniowała projekt uchwały
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Radny Wojciech Korzeniewski Przewodniczący Komisji Społecznej – Komisja
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Marek Chyl Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja pozytywnie
jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Gabriela Krynicka Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej – Komisja
pozytywnie większością głosów zaopiniowała projekt uchwały.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Kędzierski poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
Na 15 radnych obecnych na sesji głosowało 15 radnych za przyjęciem uchwały
było 12 radnych, 2 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska przyjęła uchwałę
większością głosów.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących
Komisji o przedstawienie stanowiska poszczególnych Komisji na temat ww
projektu uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Józef Kurto Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury –
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Wojciech Korzeniewski Przewodniczący Komisji Społecznej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Marek
Chyl
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Radna Gabriela Krynicka Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Kędzierski poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie (15 za).
Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta stanowi załącznik Nr 3 do
protokołu.
8. Interpelacje radnych.
W dyskusji głos zabrali:
Radna Wioletta Jaskólska zgłosiła wniosek w sprawie uporządkowania skarpy
usytuowanej przy Młodzieżowym Domu Kultury tj. uprzątnięcie liści i śmieci.
Więcej uwag nie zgłoszono.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Uwag nie zgłoszono.

10. Wolne wnioski.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Bartłomiej Zdanowicz zgłosił wniosek w sprawie odwodnienia ścieżki
rowerowej położonej przy ul. Dębowej w ciągu garaży (mieszkańcy skarżą się,
że woda podchodzi pod garaże). Następnie zwrócił się z zapytaniem czy miasto
dofinansuje sterylizację kotów.
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Pan Marek Żelichowski Zastępca Burmistrza poinformował, że sprawa
odwodnienia ścieżki zostanie wykonana. Natomiast w sprawie sterylizacji
kotów należy zwrócić się do P. Jolanty Jaroszewicz pracownika Referatu GKI.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kędzierski dziękując za uczestnictwo
zamknął obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

Protokołowały:
Ewa Kępińska
Alicja Rosa
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