Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
OR-BRM.0002.1.10.2014

Ustroń, dnia 16 września 2014 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
XLIX SESJĘ RADY MIASTA USTROŃ
na dzień 25 września 2014 r. (czwartek) o godz. 1400
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Uchwalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Informacja o stanie zasobów mieszkaniowych Miasta Ustroń.
Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. zmian w budżecie miasta na rok 2014
b. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
c. 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
d. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
e. zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2015 roku
f. określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na rok 2015
g. ustanowienia służebności na gruncie gminnym
h. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość
i. wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego
o nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem 2789/11
j. przyznania Srebrnej Cieszynianki – Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2014
k. utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Ustroń
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Interpelacje.
Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta.
Sprawy bieżące Rady Miasta.
Zakończenie obrad sesji.
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