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Rada Miejska
Lądka-Zdroju
Lądek-Zdrój – 19.06.2013 r.
Pan/i
Zwołuję sesję Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 27 czerwca 2013 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. 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 quorum, zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji,
25.04.13 r., 30.04.13 r., 23.05.13.r.)
II.

Część II

1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 i procedura dotycząca absolutorium:
a/ opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Lądka-Zdroju sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2012 r.,
b/ opinie komisji Rady Miejskiej nt. przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok
2012.,
c/ opinia Komisji Rewizyjnej nt. przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu miasta
i gminy za rok 2012,
d/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za rok 2012,
e/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju,
f/ opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium dla Burmistrza Lądka-Zdroju,
g/ dyskusja,
h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju z tytułu wykonania budżetu
na rok 2012,
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,
b/ zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXX/194/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na lata 2013-2021,
c/ zaliczenia drogi na terenie Lądka-Zdroju do kategorii drogi gminnej, ( projekt przedłożony radnym w
materiałach na sesję kwietniową),
d/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
e/ określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych od właścicieli nieruchomości,
f/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik,
g/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości,
4. Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz
pomocy materialnej o charakterze socjalnym w latach 2011-2012.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Lądek-Zdrój.
6. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój w sezonie 2012/2013 i
przygotowanie do sezonu letniego.
7. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

