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Rada Miejska
Lądka-Zdroju
Lądek-Zdrój – 11.12.2012 r.
Pan/i
Zwołuję sesję Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 20 grudnia 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 protokołu
z poprzedniej sesji)
II.
Część II
1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2012,
b/ uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na lata
2013-2021, *
c/ uchwały BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013, *
d/ określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich
przyznawania.
e/ metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
f/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
g/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h/ postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
i/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości,
j/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
obręb Zatorze,
k/ podziału Gminy Lądek-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, *
l/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr
XIV/82/11 z dnia 29 września 2011 r. Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
ł/ ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.,
m/ ustalenia harmonogramu obrad Rady Miejskiej Lądka-Zdroju na 2013 r.,
n/ zmiany uchwały nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia zmienionej uchwałą nr
X/63/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 maja 2011 r.
3. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
4. Zamknięcie obrad.
* radni otrzymali projekty uchwał na sesję listopadową

