OGŁOSZENIE
ZWOŁUJĘ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 15.30,
w Sali Konferencyjnej nr 26 II p. Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Część I.
1. Sprawy proceduralne
(otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji).
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Część II.
Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.
Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami.
Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2018-2030,
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu,
zmiany siedziby Gminnego Przedszkola Publicznego w Lądku-Zdroju,
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina LądekZdrój,
podziału Gminy Lądek-Zdrój na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
podziału Gminy Lądek-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych,
uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Lądek-Zdrój na lata 2018-2022",
przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lądek -Zdrój w 2018 roku",
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
zmiany uchwały Nr 23/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju z dnia 29 czerwca
1979 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu i ulicom, numeracji porządkowej nieruchomości,
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
obręb Stary Zdrój,
wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój
w formie aportu do spółki Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.,
wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych,
zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji Rady Miejskiej LądkaZdroju,
przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego.
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Lądku-Zdroju za rok 2017.
Interpelacje, zapytania, wnioski.
Zamknięcie obrad.
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