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Rada Miejska
Lądka-Zdroju
Lądek-Zdrój – 18.06.2012 r.

Pan/i
Zwołuję sesję Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 28 czerwca 2012 r.
o godz. 15.00, 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, przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji).
II.
Część II.
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2011 i procedura dotycząca absolutorium:
a/ opinia RIO o przedłoŜonym przez Burmistrza Lądka-Zdroju sprawozdaniu rocznym
z wykonania budŜetu Gminy Lądek-Zdrój za 2011 r,
b/ opinie komisji Rady Miejskiej nt. przedłoŜonego sprawozdania z wykonania
budŜetu miasta i gminy za rok 2011,
c/ opinia Komisji Rewizyjnej nt. przedłoŜonego sprawozdania z wykonania budŜetu
miasta i gminy za rok 2011,
d/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budŜetu za rok 2011,
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 budŜetu na rok 2011.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2012
b/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr XVII/99/11 z dnia 14 grudnia
2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój na lata 2012-2020,
c/ uchwalenia gminnego programu profilaktyczno-zdrowotnego dotyczącego zakaŜeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowanego w Gminie Lądek-Zdrój w
latach 2012-2021,
d/ wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierŜawy,
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e/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
f/ zatwierdzenia Strategii Rozwoju Sołectwa Lutynia,
g/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
4. Opinia konserwatorska w sprawie przywrócenia ruchu samochodowego na rynku
w Lądku-Zdroju..
5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
6. Zamknięcie obrad.

