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Świnoujście, dnia 16.11.2022 r. 

BRM.0002.70.320.2022 

         

      

ZAWIADOMIENIE 
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 39 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Miasto Świnoujście  

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 50 poz. 1247, z 2017 r. poz. 1806 i z 2018 r. poz. 4223),  

zawiadamiam, że zwołuję na wniosek Prezydenta Miasta LXX sesję Rady Miasta Świnoujście  

VIII kadencji na dzień:  

 

24 listopada 2022 r. (czwartek) godz. 900 

 

która odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Flukowskiego  

przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 w Świnoujściu. 
 

 

Projekt porządku obrad wraz z materiałami w załączeniu. 
 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Marek Niewiarowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia się radnego z pracy w w/w dniu – art. 25 ust. 3 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561). 
 

 

mailto:biuro.rady@um.swinoujscie.pl
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583


 
                                      Projekt 

PORZĄDEK OBRAD LXX SESJI 

VIII KADENCJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE,   

która ma się odbyć w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 900 

w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Flukowskiego  

przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 w Świnoujściu. 
 

1. Sprawy regulaminowe. 

2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie 

międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.  

4. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.  

5. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.  

6. Szczegółowa informacja Prezydenta Miasta Świnoujście w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego  

pod nazwą „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu 

– budowa tunelu pod Świną”.  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście  

na rok 2022. 

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie cofnięcia przez Prezydenta Miasta 

Świnoujście udziałów w spółce. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie  

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu  

na rok 2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat 

w prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych zorganizowanych w szkołach. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień  

z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu. 

16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2023”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

19. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Świnoujście  

za rok szkolny 2021/2022. 

20. Zapoznanie z informacją dotyczącą podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności 

oraz prace społeczne użyteczne. 

21. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego. 

22. Zamknięcie obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

            Marek Niewiarowski 
 


