Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
BRM.0002.2.2015

Ustroń, dnia 17 lutego 2015 r.

Sz. Pan/i
……………………………………..

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
zwołuję
IV SESJĘ RADY MIASTA USTROŃ
na dzień 26 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 1400
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad III sesji
Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2015 r.
3. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
4. Informacja na temat nowych programów unijnych na lata 2016 – 2020.
5. Informacja na temat gospodarki wodno – ściekowej w mieście ze szczególnym
uwzględnieniem stanu kanalizacji deszczowej i planów inwestycyjnych w tym
zakresie.
6. Informacja w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji aktu prawa
miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłat.
7. Informacja w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących ustalenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń.
8. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu
pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
b. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu
Skarbowego w Cieszynie a Miastem Ustroń w sprawie przejęcia od
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie zadań z zakresu administracji
rządowej w przedmiocie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
c. przystąpienia do realizacji projektu pn.: ”e-Olza – integracja systemów
informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu
bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego”

d. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ustroń do współpracy w ramach
Regionalnych
Inwestycji
Terytorialnych
Subregionu
Południowego
Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ustroń
a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu
Południowego Województwa Śląskiego
e. nabycia nieruchomości w drodze darowizny
f. nabycia nieruchomości w drodze kupna
g. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ustroń na lata
2015 – 2018
h. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłat
i. określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2015 r.”
j. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych
przedszkoli,
oddziałów
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy bieżące Miasta.
11. Sprawy bieżące Rady Miasta.
12. Zakończenie obrad sesji.
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