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Rada Miejska
w Lądku Zdroju
Lądek Zdrój – 18.01.2011 r.

Pan/i

Zwołuję sesję Rady Miejskiej w Lądku Zdroju 27 stycznia 2011 r.
o godz. 13.00, w sali konferencyjnej nr 26 IIp. w Urzędzie Miasta i Gminy.
Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia od pracy zawodowej – art. 24 i art. 25 ust. 3 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Porządek obrad:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie
protokołów z poprzednich sesji).
II.
Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
b/ rozpatrzenia skargi na Burmistrza (nr 1),
c/ rozpatrzenia skargi na Burmistrza (nr 2),
d/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
e/ pomnika przyrody,
f/ określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju
sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój,
g/ zmiany uchwały nr XXXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia
19 listopada 2009 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
h/ uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego dotyczącego zakaŜeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lądek Zdrój na rok 2011,
i/ zmiany uchwały nr XVI/III/08 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 lutego
2008 r. w sprawie opłaty miejscowej,
j/ zmiany uchwały nr XII/80/07 Rady Miejskiej w Lądku –Zdroju z dnia 25
października 2007 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej,
k/ powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
l/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lądek Zdrój.
3. Informacja z wykorzystania budŜetu za okres 01.01. – 31.12.2010 r. (GKRPA).
4. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
5. Zamknięcie obrad.

