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XVIII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady XIX sesji Rady Miejskiej, która
odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Proponowany porządek obrad:
Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej,
Przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej,
Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny,
Informacja Burmistrza nt. działalności Gazety Bieszczadzkiej w okresie grudzień 2014 -marzec 2016,
Informacja Burmistrza w zakresie działań podjętych w turystyce w okresie grudzień 2014-marzec 2016,
Informacja Burmistrza nt. współpracy pomiędzy gminą a miastami partnerskimi,
Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na
realizację zadania publicznego,
w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2017 r.,
w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2017 r.,
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
w sprawie przystąpienia gminy Ustrzyki Dolne do realizacji projektu pn. &bdquo;Modernizacja źródła
ciepła dla miasta Ustrzyki Dolne &ndash; odnawialne źródła energii&rdquo;,
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki &bdquo;Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością",
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015
r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Programu &bdquo;Ustrzycka Karta Dużej
Rodziny&rdquo;,
w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Bandrowie o strukturze organizacyjnej klas
&bdquo;0&rdquo; i &bdquo;I&rdquo; podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 w
Ustrzykach Dolnych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych,
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno &ndash; wypoczynkowe
wykorzystywanych jedynie przez część roku,
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki
Dolne,
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w
Ustrzykach Dolnych, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Lokatorsko
Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej &bdquo;DRZEWIARZ&rdquo; w Ustrzykach Dolnych,
w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne.
Wolne wnioski i zapytania radnych,
Sprawy różne,
Zakończenie obrad.
informacja: Starostwo Powiatowe Ustrzyki Dolne
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