
UCHWAŁA NR LIX/ /2022 
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim 
oraz zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Ustronie Morskie (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 1042) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy na 2023r. - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy na 2023r. - stanowiący załączniki nr 
2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz



Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 18 ust. 2 Statutu Gminy Ustronie Morskie (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 1042) przedkłada się do zatwierdzenia plan pracy Rady Gminy 
na 2023 rok oraz plan pracy komisji stałych Rady Gminy na 2023r. Plany prac zawierają terminy oraz 
tematy posiedzeń. Mając na względzie powyższe zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiotowej 
sprawie.



Załącznik nr 1
do uchwały........./ /2022
z dnia 29.12.2022r

LP. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY GMINY TERMIN SESJI

1. STYCZEŃ

• zmiany w budżecie gminy na rok 2023
• Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie.

26 STYCZEŃ

2. MARZEC

Podjęcie uchwal w sprawie:

• przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Ustronie Morskie w 2023 rok”

• strefa płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokość stawek opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat

• w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
• zmian w budżecie gminy na rok 2023

Sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego.

23 MARZEC

4.
KWIECIEŃ

Podjęcie uchwal w sprawie:
• informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim za 2022 rok -  

informacja;

27 KWIECIEŃ



Załącznik nr 1
do uchwały........./ /2022
z dnia 29.12.2022r

• Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w Gminie Ustronie Morskie na 2023 rok
• zmian w budżecie gminy na rok 2023

5.
MAJ

Podjęcie uchwał w sprawie:

• informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
2022 r.

• Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2023 r.
• Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2022 rok gminnych spółek prawa handlowego: - 

Gminna Energia
• informacja z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za 2022 rok.

25 MAJ

6.
CZERWIEC 

Podjęcie uchwal w sprawie:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok

• absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022
• zmiany w budżecie na 2023 rok, dyskusja, podjęcie uchwały;
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023-2031;

22 CZERWIEC

7.
WRZESIEŃ

Podjęcie uchwal w sprawie:

• przyjęcia Informacji z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz planów finansowych instytucji

21 WRZESIEŃ



Załącznik nr 1
do uchwały........./ /2022
z dnia 29.12.2022r

kultury za I półrocze 2023 r.
• przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na 

lata 2023-2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2023 roku."
• Zmiany w budżecie w 2023 r.
• Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego 

w I półroczu 2023 r.

8.
PAŹDZIERNIK

Podjęcie uchwal w sprawie:

• przyjęcia "Informacji z realizacji zadań oświatowych."
• Przedstawienie Informacji o oświadczeniach majątkowych za rok 2022

26 PAŹDZIERNIK

9.
LISTOPAD

• przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok
• przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2023 r."
• zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie na 2023 r.

23 LISTOPAD

10.
GRUDZIEŃ

Podjęcie uchwal w sprawie:

• uchwalenia Budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023r.
• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie.
• przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz tematyki posiedzeń Komisji Rady Gminy na 2024 r.

14 GRUDZIEŃ LUB
28 GRUDZIEŃ



Załącznik nr 1
do uchw ały........../ /2022
z dnia 29.12.2022r



PLAN PRACY KOMISJI KOMUNALNEJ w 2023 r.

L.P.
TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI KOMUNALNEJ TERMIN KOMISJI

1.
1. Informacja z zimowego utrzymania drów na terenie 
gminy
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

16 STYCZEŃ

2.

1. Stanu dróg na terenie gminy Ustronie Morskie, 
omówienie planowanych inwestycji 
drogowych w 2022 r.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi, funkcjonowanie 
systemu, sprawozdanie
i podsumowanie za 2022 r.
3. Sprawy różne i wolne wnioski

13 MARZEC

3.
1. Przegląd wybranych obiektów komunalnych - place 
zabaw, zejścia na plażę itp.
(objazd).
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

17 KWIECIEŃ

4.

1. Omówienie stanu przygotowań Strefy Płatnego 
Parkowania.
2. Omówienie przygotowania gminy do sezonu 
turystycznego 2023 r. pod względem 
czystości, porządku itp. na terenie gminy.
3. Zajęcia pasa ruchu drogowego na cele handlowe, zasady 
zajęcia, funkcjonowania,
kontroli itp.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

15 MAJ

5.
1. Gospodarka odpadami komunalnymi, bieżące 
funkcjonowanie systemu, sprawozdanie
za 1 kwartał 2023 r.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

12 CZERWIEC

6.

1, Gospodarka odpadami komunalnymi, bieżące 
funkcjonowanie systemu, sprawozdanie
za II kwartał 2023 r. i 1 półrocze 2023 r.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

11 WRZESIEŃ

7.

1. Informacja z działań wykonania zadania 
zagospodarowania odpadów komunalnych w sezonie 
letnim .
2. Informacja z działań dot. utrzymania porządku i 
czystości na terenie gminy w sezonie
letnim .
3. Propozycje do budżetu gminy na rok 2022 z obszarów 
działania Komisji Komunalnej.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

16 PAŹDZIERNIK

8.

1, Gospodarka odpadami komunalnymi, bieżące 
funkcjonowanie systemu, 
sprawozdanie za III 2023 r.

13 LISTOPAD



2. Sprawy różne i wolne wnioski.

9.

1., Gospodarka odpadami komunalnymi, bieżące 
funkcjonowanie systemu, 
sprawozdanie za III 2023 r.
2. Przedstawienie informacji dot. przygotowania do 
zimowego utrzymania dróg.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

4 lub 18 GRUDZIEŃ



Załącznik n r .... do uchwały
N r. '....... /  / 
z dnia

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU NA ROK 2023

TERMIN TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI BUDŻETU

17 Styczeń 1. Analiza projektów uchwał przedłożonych przez Wójta,
2. Sprawy bieżące.

14 Marzec 1. Analiza projektów uchwał przedłożonych przez Wójta,
2. Sprawy bieżące.

18 Kwiecień
1. Analiza ściągalności podatków i opłat lokalnych za 2022 rok i ich umorzeń,
2. Analiza projektów uchwał przedłożonych przez Wójta,
3. Sprawy bieżące.

16 Maj
1. Analiza projektów uchwał przedłożonych przez Wójta,
2. Sprawy bieżące.

 



13 Czerwiec

1. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2022 rok,
2. Wypracowanie opinii dot. sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2022 rok
3. Informacja dot. przygotowania gminy do sezonu letniego 2023,
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego „Gminna Energia Ustronie Morskie” Sp. z o.o.,
4. Analiza projektów uchwał przedłożonych przez Wójta,
5. Sprawy bieżące.

12 Wrzesień
ł . Analiza projektów uchwał przedłożonych przez Wójta, 
2. Sprawy bieżące.

17 Październik ł . Analiza projektów uchwał przedłożonych przez Wójta,
2. Sprawy bieżące.

14 Listopad
1. Analiza Projektu Budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024 rok,
2. Analiza Projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie,
3. Sprawy bieżące.

5 lub 19 
Grudzień

1. Analiza Projektu Budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024 rok,
2. Analiza Projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie,
3. Sporządzenie opinii i wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok,
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok,
5. Sprawy bieżące.



Ustronie Morskie 15.12.2022r.

Plan pracy Komisji Publicznej na 2023 rok:

1. Spotkanie dotyczące placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Ustronie Morskie
- omówienie jak realizowane są zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.

2. Spotkanie z kierownikiem GOPS w Ustroniu Morskim - zapoznanie komisji z formami 
pomocy społecznej na terenie Gminy Ustronie Morskie.

3.Spotkanie z pełnomocnikiem profilaktyki alkoholowej i uzależnień - rozwiązywanie 
problemów alkoholowych na terenie Gminy Ustronie Morskie.

4. Spotkanie z kierownikiem Posterunku Policji w Ustroniu Morskim - podsumowanie 
po sezonie letnim stanu porządku i bezpieczeństwa.

5. Posiedzenia komisji wynikające z bieżących potrzeb w celu uchwalania opinii 
oraz wniosków, które przekazywane są Radzie oraz Wójtowi.

Przewodniczący Komisji Publicznej

Mirosław Dziewialtowicz


