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Rada Miejska
Lądka-Zdroju
Lądek-Zdrój – 22.08.2012 r.

Pan/i
Zwołuję sesję Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 30 sierpnia 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, zatwierdzenie
protokołów z poprzednich sesji)
II.
Część II- uroczysta
1. wręczenie przez przedstawiciela WKU odznaczenia „ Non-Article 5 NATO
MEDAL” Panu Pawłowi Bończakowi za udział w składzie IX zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie
2. przekazanie przez Pana Ludwika Pikułę dokumentacji fotograficznej Lądek-Zdrój
3. wręczenie Panu profesorowi Wiesławowi Kochańskiemu tytułu „ Honorowego
Obywatela Lądka-Zdroju”
III.
Część III- robocza
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2012,
b/ przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów,
c/ konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany urzędowych nazw wsi Wójtówka
oraz Stojków,
d/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy,
e/ ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania na terenie
gminy Lądek-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
f/ zmiany uchwały Nr XXXVII/292/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29
października 2009 r. w sprawie opłaty targowej,
g/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
h/ 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,
i/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
j/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,
k/ rozpatrzenia skargi na Dyrektora ZBK,
l/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr
XXV/159/12 z dnia 26 lipca 2012 r. Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, złożonego przez
Pana Pawła Jurkiewicza
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3. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad.

