Porządek obrad nr OR-IV.0002.4.2015
VI sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbędzie się
w dniu 29 kwietnia 2015 roku - początek godz. 1300 sala nr 23 Urzędu Miasta
________________________________________________________________________________

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Informacje Prezydenta Miasta :
- o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,
- o sposobie realizacji interpelacji radnych.
3. Informacja na temat stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta oraz zadań
realizowanych w ramach Funduszu Spójności.
4. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego
w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Podjęcie uchwał :
a)

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2015 rok
Nr II/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku,

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2025,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego
dla Gminy Mszana,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego
dla Powiatu Wodzisławskiego,
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu,
f) w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty
targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej,
g) w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat na parkingach niestrzeżonych płatnych
stanowiących własność miasta Wodzisławia Śląskiego, a administrowanych przez Służby
Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego,
h) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia
Śląskiego,

-2i) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
j) w sprawie uchylenia uchwały Nr V/53/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
25 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie ustalenia w Wodzisławiu
Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz
sposobu ich pobierania,
k) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego
parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,
l) w sprawie uchylenia uchwały Nr V/49/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 22 lutego 2007 roku.
7. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego.
8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła
się w dniu 25 marca 2015 roku.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

