Rada Miejska
Lądka-Zdroju
Lądek-Zdrój – 16 luty 2015 r.

Pan/i

Zwołuję sesję Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 23 lutego 2015 r. o godz. 15.00,
w Sali Konferencyjnej nr 26 IIp w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia od pracy zawodowej – art. 25 ust.3
8 marca1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 .r , poz. 594 ze zm.)

ustawy z dnia

Porządek obrad:
I. Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji).
II. Część II.
1. Wręczenie mieszkańcom Lądka-Zdroju medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
przez Komendanta Wojskowej Komisji Uzupełnień w Kłodzku.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2015,
b/ przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów,
c/ odwołania Skarbnika Gminy Lądek-Zdrój,
d/ powołania Skarbnika Gminy Lądek-Zdrój,
e/ wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lądek-Zdrój,
f/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g/ zmiany uchwały nr XXXVII/292/09 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29
października 2009 r. w sprawie opłaty targowej,
h/ zmiany uchwały XXXII/266/09 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.
4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Lądku-Zdroju za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
5. Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju o działaniach podjętych
wobec osób bezdomnych.
6. Proponowany kalendarz imprez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju na rok
2015 oraz analiza działalności bibliotek Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
za rok 2014.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Zamknięcie obrad.

