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Rada Miejska
Lądka-Zdroju
Lądek-Zdrój – 20.01.2014 r.
Pan/i
Zwołuję sesję Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 23 stycznia 2014 r.
o godz. 09.00, w sali konferencyjnej nr 26 IIp. w Urzędzie Miasta i Gminy.
Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia od pracy zawodowej – art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2013 .r , poz. 594 ze zm.).
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/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Lądku-Zdroju na rok 2014,
b/ zmiany uchwały XXXII/266/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso,
c/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
d/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020,
e/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i pomocy w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i
rodzin objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
f/ w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014,
g/ w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy Lądek-Zdrój na 2014 r.,
h/ zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Lądek-Zdrój na lata 20142021.
4. Informacja z wykorzystania budżetu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
5. Plan pracy – kalendarz imprez na rok 2014 (CKiR).
6. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

