Wisła, dnia 13 lutego 2014r.
Pani/Pan
................................................
R a d n a/y
Rady Miasta W I S Ł A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594).
zwołuję na dzień
27 lutego (czwartek) 2014r. o godz. 13.00
XXXV S E S J Ę RADY MIASTA WISŁA
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle plac B. Hoffa 3 z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Wisła z dnia 30
stycznia 2014r.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła.
6. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.
7. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady
Miasta Wisła.
8. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego.
Działalność ochotniczych straży pożarnych. Wyposażenie,
zagospodarowanie administrowanych obiektów – dalsze plany
działań.
9. Zapoznanie się z systemem emitowania obligacji komunalnych.
10. Sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał za 2013 rok.
11. Podjęcie następujących uchwał:
a) zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2014,
b) zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła,
c) w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o
zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony
dla rezerwatu przyrody „Barania Góra”,
d) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania,
e) w sprawie zmiany uchwały nr XXX/374/2009 Rady Miasta
Wisła z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia,

12.

13.
14.
15.
16.
17.

f) wystąpienia z apelem w sprawie budowy ścieżek rowerowych
wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 941 w Wiśle,
g) w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu
Cieszyńskiego dotyczącego wykonania przez Gminę Wisła
remontu drogi powiatowej na terenie Miasta Wisła,
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyz
technicznych,
i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na remont ul. 11 Listopada,
j) w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko pozaetatowego
członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach,
k) w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru miasta w rejonie ul. Chałupiańskiej.
Udzielenia odpowiedzi na wnioski:
a) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,
b) Pana Piotra Molina.
Interpelacje i zapytania.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
Komunikaty i informacje.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy
zawodowej na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym.

