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Rada Miejska
Lądka-Zdroju
Lądek-Zdrój – 17.04.2013 r.
Pan/i
Zwołuję sesję Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 25 kwietnia 2013 r.
o godz. 09.00, 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. Stan dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ dokonania zmian w Uchwale BudŜetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,
b/ zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXX/194/12 z dnia 20 grudnia 2012
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój
na lata 2013-2021,
c/ zaliczenia drogi na terenie Lądka-Zdroju do kategorii drogi gminnej,
d/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju,
e/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju,
f/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Pani Dorocie Wieczorek,
g/ przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Januszowi Olszewskiemu,
i/ zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych,
j/ zmiany uchwały nr XXIX/236/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój,
k/ wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości,
l/ zmiany uchwały nr IX/55/11 w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk
sportowych „Orlik 2012” przy ul. Polnej w Lądku-Zdroju.
4. Sprawozdanie opisowe z działalności Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju
za 2012 r.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach ogłoszonych konkursów dla
organizacji pozarządowych za 2012 r.
6. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
7. Zamknięcie obrad.

