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

Ustroń, dnia 11 czerwca 2018 r.

BRM.0002.5.2018

Sz. Pan/i
…………………………………

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)
zwołuję
XXXVIII SESJĘ RADY MIASTA USTROŃ
na dzień 21 czerwca 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 XXXVII
sesji Rady Miasta z dnia 29 maja 2018 r.
3. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
4. Analiza działalności i rozwoju Spółek Miejskich.
5. Informacja na temat postępów prac nad obiektem rekreacyjnym z basenem.
6. 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 zasad ustalenia na terenie Miasta Ustroń
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu
spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.
7. 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.
8. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16,
3985/17, 3985/18,3985/19, 3985/54 i 3985/56,
b) zmian w budżecie miasta na rok 2018,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń,
d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

e) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustroń, szczegółowości
projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta,
f) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Ustroń za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury,
g) 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,
h) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Termy Ustroń
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu w organizacji,
i) ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym,
j) ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym,
k) przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta Ustroń,
l) „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2018 r.”,
m) regulaminu wynagradzania nauczycieli,
n) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych
nauczycieli,
o) odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku,
p) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń,
q) zasad ustalenia na terenie Miasta Ustroń maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń
sprzedaży napojów alkoholowych,
r) skargi na działalność Dyrektora Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jerzego Michejdy w Ustroniu.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy bieżące Miasta.
12. Sprawy bieżące Rady Miasta.
13. Zakończenie obrad sesji.
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