
 

 

Ustronie Morskie, 18.09.2011 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 26 października 2011 roku (środa)             

XIV Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 8
30

 w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy przy ul. Rolna 2. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) przyjęcie protokołu nr XII/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2011 r. 

c) przyjęcie protokołu nr XIII/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2011 r. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Wybory ławników sądowych do Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz do Sądu Rejonowego            

w Kołobrzegu. 

1) Przedstawienie opinii Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników. 

2) Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

3) Wybory- głosowanie tajne. 

4) Ogłoszenie wyników. 

5) Podjęcie uchwały: Druk nr 1- w sprawie wyboru ławników do sądów 

powszechnych. 
4. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

a. Druk nr 2- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej             

i sposobu jej poboru - dyskusja, podjęcie uchwały; 

b. Druk nr 3- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłaty miejscowej - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

c. Druk nr 4- określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

d. Druk nr 5- stawek za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy 

Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

e. Druk nr 6- określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów- dyskusja, podjęcie 

uchwały. 

f. Druk nr 7- zbycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały. 

g. Druk nr 8-  nabycia nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały, 

h. Druk nr 9- komunalizacji mienia  Skarbu Państwa - dyskusja, podjęcie uchwały; 

i. Druk nr 10- nabycia nieruchomości w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie 

uchwały. 

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, dyskusja. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

 

       

 


