UCHWAŁA NR XVIII/105/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu obrad Rady Miejskiej w Lądku Zdroju na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) oraz § 4 i § 5 Załącznika Nr 3 do Statutu Miasta i Gminy Lądek Zdrój, Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Sesje zwyczajne odbywać się będą w każdy ostatni czwartek miesiąca, według poniższego
harmonogramu:

L.p.

1

Proponowany
miesiąc

26 Styczeń

Tematyka sesji
Przedłożenie Radzie Miejskiej (przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu)
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Lutyni,
Wojtówki, Lądka Zdroju; Stary Zdrój A Lasy, Nowy Zdrój A Stare Miasto,
Zatorze
Podjęcie Uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego za
zadania z zakresu pracy z rodziną
Uchwalenie programu profilaktycznego szczepień przeciwko HPV
Sprawozdanie z działalności GKRPA za 2011 rok
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Uzależnień na 2012 rok
Plan pracy Centrum Kultury i Rekreacji na 2012 rok

Podjęcie uchwał w sprawie regulaminów utrzymania i korzystania z parków
miejskich
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2011
Strategia Centrum Kultury i Rekreacji jako efekt uczestnictwa w programie
Narodowego Centrum Kultury  Dom Kultury
Przyznanie stypendiów Rady Miejskiej
2

23 Luty

3

29 Marzec
4

26 Kwiecień

Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy

Wydział/Referat/Osoba
przygotowująca
Wydz. Infrastruktury
i Środowiska – Insp.ds. gosp.
przestrzennej, pracownia
urbanistyczna
Kierownik OPS, Sekretarz
Wydz.OrganizacyjnyInsp.
ds.obsł. sekretar. i arch.zakł.
Przewodnicząca GKRPA
Przewodnicząca GKRPA
Dyrektor CKiR
Wydz. Infrastruktury
i Środowiska – Insp.ds.
leśnictwa i ochrony
środowiska
Komendant SM
Dyrektor CKiR
Insp.ds. obsługi Rady
Miejskiej
Wydz.OrganizacyjnyInsp.
ds.obsł. sekretar. i arch.zakł.
Wydz. Infrastruktury
i Środowiska – Insp.ds.
rolnictwa i ochrony
środowiska
Dyrektor CKiR
Wydz.OrganizacyjnyInsp.
ds.obsługi klienta
Dyrektor ZBK

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2013
Sprawozdanie za rok 2011 z działalności Centrum Kultury i Rekreacji
Sprawozdanie za rok 2011 z realizacji zadań publicznych w ramach
ogłoszonych konkursów dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z działalności Zarządu Budynków Komunalnych za 2011 rok
Podjęcie uchwały w spawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę LądekZdrój,
w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć
Insp. ds. oświaty
Wydz. Infrastruktury
i Środowiska Insp. ds.
Informacja z oceny zimowego utrzymania ulic i placów oraz planu działań drogownictwa i budown.,
w zakresie wiosennoletniego porządkowania gminy
Dyrektor ZBK
Wydz. Infrastruktury
i Środowiska – Insp. ds.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu edukacji
dzierżaw nieruchom. i ochrony
ekologicznej
środowiska
Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania planów
Wydz. Infrastruktury
zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Radochów, Trzebieszowice
i Środowiska  Insp ds.
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5

31 Maj

Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia planów zagospodarowania
przestrzennego; Lutyni, Wojtówki, Lądka Zdroju: Stary Zdrój ALasy, Nowy
Zdrój A Lasy, Zatorze
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok
2011
Podjęcie uchwały w sprawie podziały gminy LądekZdrój na okręgi wyborcze

6
7
8

28 Czerwiec
30 Sierpień
27 Wrzesień

Sprawy bezpieczeństwa miasta i gminy – ocena współpracy z jednostkami
OSP
Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2011
Informacja na temat uczestnictwa Centrum Kultury i Rekreacji w Programie
Rozwoju Bibliotek
Przyznanie stypendiów Rady Miejskiej
Informacja z działalności GKRPA z I półrocze 2012r.
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych i pracowników
samorządowych
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych realizowanych przez Gminę
LądekZdrój w roku szkolnym 2011/2012
Informacja w/s przygotowania gminy do zimowego utrzymania ulic i placów
w sezonie 2012/2013
Podjęcie bloku uchwał, będących aktami prawa miejscowego, w/s zarządzania
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie od roku 2013*

9

25 Październik

Podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę odprowadzanie ścieków
Podjęcie uchwały w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy
Podjęcie bloku uchwał podatkowych

10
11

29 Listopad
27 Grudzień

Uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy LądekZdrój
z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
Podsumowanie sezonu letniego w zakresie imprez organizowanych przez
Centrum Kultury i Rekreacji
Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012
Uchwalenie Wieloletniego Planu finansowego miasta i gminy LądekZdrój
Ustalenie planów pracy komisji Rady Miejskiej na 2013 rok
Uchwalenie harmonogramu obrad Rady Miejskiej na rok 2013

gospodarki przestrzennej
Wydz. Infrastruktury
i Środowiska  Insp ds.
gospodarki przestrzennej,
pracownia urbanistyczna
Insp. ds. obsługi RM, Skarbnik
Insp. ds. kadr, nadzoru BHP
i administracji
Podins.ds zarządzania
kryzysowego, spraw wojsk.
i obsł.informat.
Insp. ds. obsługi RM, Skarbnik
Dyrektor CKiR
Insp. ds. obsługi RM
Przewodnicząca GKRPA
Przewodniczący RM, Sekretarz
MiG
Insp. ds. oświaty
Wydz. Infr. i Środ. Insp.d/s
gosp. komun. i bud., Dyrektor
ZBK
Zca Burmistrza, Skarbnik,
Wydz. Inf. i Środ., Dyrektor
ZBK, Prezes MGZO Sp. z o.o.
Dyrektor ZBK, Wydz. Infr.
i Środ.Insp.d/s gosp. komun.
i bud.
Dyrektor ZBK, Wydz. Infr.
i Środ.Insp.d/s gosp. komun.
i bud.
Skarbnik MiG
Wydz.Organizacyjny
Insp. ds.obsługi klienta
Dyrektor CKiR
Insp. ds. obsługi RM
Skarbnik
Insp. ds. obsługi RM
Insp. ds. obsługi RM

§ 2. 1. Poza wiodącymi tematami sesji ustalonymi w planie pracy, pod obrady sesji mogą być wprowadzane
dodatkowe projekty uchwał oraz inne materiały , zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Miasta i Gminy
Lądek Zdrój.
2. Za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej możliwe są odstępstwa i przesunięcia tematów pomiędzy
poszczególnymi sesjami.
3. Przewodniczący Rady może zwoływać dodatkowe sesje poza wyżej określonym harmonogramem, na
zasadach określonych w ustawie i w Statucie Miasta i Gminy.
4. O zmianach określonych w ust. 1, 2 i 3 należy informować społeczność lokalną poprzez wywieszenie
zawiadomień na tablicach ogłoszeń, informacje w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych Gminy.
§ 3. Rada Miejska w Lądku  Zdroju podejmie również uchwały:
1. obligatoryjne
a) uchwała w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca i pojemnik oraz
metody ustalenia opłaty
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b) uchwała w/s terminów częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
c) uchwała w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
d) uchwała w/s sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
e) uchwała w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk
f) uchwała w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
g) uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat;
2. fakultatywne
a) uchwała w sprawie dokumentowania realizacji obowiązków odbiorcy odpadów komunalnych
b) uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie pozbywania się
nieczystości ciekłych oraz uprzątania chodników
c) uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązku
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
d) uchwała w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych
e) uchwała w sprawie sposobu obliczania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomościach zamieszkanych, których część nie jest zamieszkana, a powstają na niej odpady komunalne
f) uchwała w sprawie dodatkowych usług świadczonych prze gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
§ 4. 1. Szczegółowy porządek obrad każdej sesji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń na terenie Gminy na 7 dni przed planowaną sesją oraz zamieszczenie na stronach internetowych
Gminy.
2. Projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji dostępne są w biurze Rady Miejskiej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 6. Treść uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie
Gminy oraz opublikowanie na stronach internetowych Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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