OGŁOSZENIE
zwołuję
Sesję Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz.
15.00, w Sali Konferencyjnej nr 26 IIp w Urzędzie Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój.
I. Część I.
1. Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji).
II. Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
2. Wystąpienie trenera MLKS „Śnieżnik”- Leszka Kawy
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta I Gminy Lądek-Zdrój na rok 2015.
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata 20152020.
c/ przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
d/ w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
e/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy (część dz. nr 164/2, nr 165/2 nr 166/2 nr 175/1 nr 174/2 nr 173/2).
f/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy (część dz. nr 2/15 nr 233/3).
g/ zmiany uchwały nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29 września
2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Lądek-Zdrój.
h/ w sprawie przyjęcia do wiadomości działań Burmistrza Lądka – Zdroju zmierzających
do pozbawienia kategorii drogi publicznej drogi gminnej nr 119819D – ul. Rynek na
terenie Lądka – Zdroju i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych.
i/ w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów.
j/ zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku- Zdroju.
k/ przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2016 rok.
l/ w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
4. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej za pierwsze półrocze 2015 r.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

