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Rada Miejska
w Lądku-Zdroju
Lądek-Zdrój – 18.10.2011 r.
Pan/i
Zwołuję sesję Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju 27 paŜdziernika 2011 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/ rozpatrzenia skargi,
b/ rozpatrzenia skargi na Kierownika OPS
c/ uchylenia Uchwały nr XI/75/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. dotyczącej zmiany
uchwały nr XXX/240/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu
Uzdrowiska Lądek-Zdrój,
d/ o zmianie uchwały nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26
marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój,
e/ zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Lądek Zdrój na lata
2012-2015”,
f/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
g/ określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój
w prawo własności,
h/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Lądek Zdrój,
i/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
j/ opłaty uzdrowiskowej,
k/ opłaty miejscowej,
l/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XII/82/07 z dnia 25
października 2007 r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości udzielanych
przedsiębiorcom na terenie Gminy Lądek Zdrój,
ł/ uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
3. Informacja o przygotowaniu gminy do zimowego utrzymania ulic, dróg, i placów w
sezonie 2011/2012.
4. Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
6. Zamknięcie obrad.
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