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Ustronie Morskie, 31.05.2011 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 8 czerwca 2011 roku (środa) X Sesję
Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy
ul. Rolnej 2 o godzinie 830.
Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) Przyjęcie protokołu nr IX/2011 z dnia 5 maja 2011 roku.
2. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2011 r. w zakresie:
 bezpieczeństwa na wodach,
 bezpieczeństwa publicznego,
 zabezpieczenia sanitarno- epidemiologicznego,
 zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 imprez artystycznych,
 spraw komunalnych.
3. Głos mieszkańców.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010:
1) wystąpienie Skarbnika Gminy,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Oddział w Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Ustronie Morskie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010
rok,
3) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
4) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział
w Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu
gminy za 2010 rok,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie:
a) druk nr 1- absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010
Wójtowi Gminy za 2010 rok,
b) druk nr 2- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
samorządowych instytucji kultury gminy Ustronie Morskie.

5. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
A. druk nr 3- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego– dyskusja,
podjęcie uchwały;
B. druk nr 4- ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola prowadzonego
przez Gminę Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały;
C. druk nr 5- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy na lata 2011- 2015- dyskusja, podjęcie uchwały;
D. druk nr 6- przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Zespole Szkół
w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały;
E. druk nr 7- uchylenia uchwał w sprawie bonifikat oraz zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych- dyskusja, podjęcie uchwały.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym- dyskusja.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

