Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRM.0002.3.2018

Ustroń, dnia 17 kwietnia 2018 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
zwołuję
XXXVI SESJĘ RADY MIASTA USTROŃ
na dzień 26 kwietnia 2018 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 XXXV
sesji Rady Miasta z dnia 22 marca 2018 r.
3. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
4. Przygotowanie miasta do sezonu letniego 2018.
5. Informacja Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa
w mieście.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
za rok 2017.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Ustroń.
8. Informacja nt. oczyszczalni ścieków.
9. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą
zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
10. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a. zmian w budżecie miasta na rok 2018,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń,

c. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów

i
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d. zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu jej udzielania
i sposobu jej rozliczania,
e. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas
oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu,
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w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń
w dniach 22 lutego, 22 marca 2018 r.
13. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w dniach od
1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.
14. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie od
1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.
15. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych (konkursów
ofert) w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy bieżące Miasta.
18. Sprawy bieżące Rady Miasta.
19. Zakończenie obrad sesji.
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