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Rada Miejska
Lądka-Zdroju
Lądek-Zdrój – 19.11.2013 r.
Pan/i
Zwołuję sesję Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 28 listopada 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).
II.

Część II.

1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą nr XXXVI/247/13
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto”,
b/ uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2014,
c/ dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2013,
d/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
e/ wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (działka nr 308/5 (AM-7),
f/ określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania,
g/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (Rynek 1),
h/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
i/ zmiany Uchwały Nr L/377/10 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29 października 2010 roku w sprawie
wprowadzenie i zatwierdzenia statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju,
3. Informacja w/s przygotowania gminy do zimowego utrzymania ulic i placów w sezonie 2013/2014.
4. Podsumowanie sezonu letniego w zakresie imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji.
5. Interpelacje, wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

