
POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU 

I ROZWOJU GOSPODARCZEGO   

  

Termin: 

18.02.2015 (środa) – 08:30 

Miejsce: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

 

Tematyka: 

1.      Referat Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa: 

a)      Sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Osiedlowej 2A wraz z udzieleniem 

bonifikat. Pozytywna opinia dot. sprzedaży z dnia 10.02.2014 r. bez rozstrzygnięcia 

bonifikaty. 

b)      Sprzedaż działki Nr 361/7 o pow. 0,3719 ha w Ustroniu Morskim; 

c)      Sprzedaż działek  w obrębie ewidencyjnym Wieniotowie; 

d)      Odroczenie płatności opłaty adiacenckiej; 

e)      Przedłużenie umów dzierżawy terenów zajętych przez garaże przy –ulicy Osiedlowej; 

f)       Zmiana obrębów Wieniotowo i Ustronie Morskie; 

g)      Nieodpłatne nabycie terenu na poszerzenie drogi – ul. Kwiatowej w obrębie ewidencyjnym 

Sianożęty. Pozytywna opinia komisji z dnia 23.10.2014 r. 

h)      Sprzedaż części działki Nr 503/6 w obrębie ewidencyjnym Sianożęty (ul. 

Lotnicza/Wczasowa ); 

i)        Ustanowienie służebności drogowej na rzecz Gminy na prywatnej drodze wewnętrzne 

          (ul. Górna); 

j)        Dzierżawa terenów pod ogródki przydomowe przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim, 

k)     Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Centrum”; 

l)        Przedłużenie dzierżawy kontenerów sanitarnych – sprawę przedstawi dyrektor GOSiR – 

Grzegorz Czachorowski; 

m)    Sprzedaż działki w obrębie Ustronie Morskie Nr 62/44 o pow: 0,0007ha na rzecz – 

pozytywna opinia komisji – 23.10.2014r; 

n)      Sprzedaż działki w obrębie Ustronie Morskie Nr 259/56 o powierzchni 0,0097 ha – 

pozytywna opinia Komisji – 23.10.2014r. 

  

2.      Referat Budżetu i Finansów: 

a)      zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie; 

b)      wyodrębnienie środków funduszy sołeckich na 2016 rok; 

c)      wynagrodzenie Wójta Gminy Jerzego Kołakowskiego; 

d)      zmiany w budżecie na 2015 rok; 

e)      zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok. 

  

 

  

  

  

  

POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 
  

Termin: 17.02.2015 rok (wtorek) – 12:00 

Miejsce: Sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

  

Tematyka: 

1.      Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 



2.      Przyznanie stypendiów sportowych w 2015 roku. 

3.      Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok 

4.  Ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie. 

  

 

 

 
POSIEDZENIE KOMISJI OCHRONY ŚRDOWISKA 

I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
  

Termin: 12.02.2015 rok (czwartek) – 9:00 

Miejsce: Sala Narad – Urząd Gminy I piętro. 
  

Tematyka: 

1.      Wybór Wiceprzewodniczącego. 

2.      Gospodarka odpadami - omówienie problemowe na przestrzeni roku. Próba wypracowania 

propozycji i ewentualnych zmian. Bilans i statystyki. 

3.      Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie. 

4.      Azbest – propozycje pozyskiwania środków (budynki prywatne i publiczne). 

5.      Problem inwestycji w zasoby mieszkaniowe komunalne i socjalne gminy. 

6.      Inwestycje w infrastrukturę drogową na obszarze Gminy Ustronie Morskie. 

7.      Strefy płatnego parkowania w sezonie letnim. 

8.      Sprawy różne. 

 

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK 

POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU 

I ROZWOJU GOSPODARCZEGO   

  

Termin: 

11.02.2015 (środa) – 10:00 

Miejsce: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

 

Tematyka: 

1.      Referat Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa: 

a)      Sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Osiedlowej 2A wraz z udzieleniem 

bonifikat; 

b)     Sprzedaż działki Nr 361/7 o pow. 0,3719 ha w Ustroniu Morskim; 

c)      Sprzedaż działek w obrębie ewidencyjnym Wieniotowie; 

d)     Odroczenie płatności opłaty adiacenckiej; 

e)      Przedłużenie umów dzierżawy terenów zajętych przez garaże przy –ulicy Osiedlowej; 

f)       Zmiana obrębów Wieniotowo i Ustronie Morskie; 

g)      Nieodpłatne nabycie terenu na poszerzenie drogi – ul. Kwiatowej w obrębie ewidencyjnym 

Sianożęty; 



h)     Sprzedaż części działki Nr 503/6 w obrębie ewidencyjnym Sianożęty (ul. Lotnicza/Wczasowa 

); 

i)        Ustanowienie służebności drogowej na rzecz Gminy na prywatnej drodze wewnętrznej (ul. 

Górna); 

j)       Dzierżawa terenów pod ogródki przydomowe przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim, 

k)     Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Centrum”; 

l)        Przedłużenie dzierżawy kontenerów sanitarnych – sprawę przedstawi dyrektor GOSiR – 

Grzegorz Czachorowski; 

m)   Sprzedaż działki w obrębie Ustronie Morskie Nr 62/44 o pow: 0,0007ha na rzecz – 

pozytywna opinia komisji – 23.10.2014r; 

n)     Sprzedaż działki w obrębie Ustronie Morskie Nr 259/56 o powierzchni 0,0097 ha – 

pozytywna opinia Komisji – 23.10.2014r. 

  

2.      Referat Budżetu i Finansów: 

a)      zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie; 

b)     wyodrębnienie środków funduszy sołeckich na 2016 rok; 

c)      wynagrodzenie Wójta Gminy Jerzego Kołakowskiego; 

d)     zmiany w budżecie na 2015 rok; 

e)      zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok. 

  

3.      Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej: 

a)      zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – Wieniotowo działka nr 33; 

b)     budowa drogi gminnej ul. Jaśminowa w Sianożętach 

c)      wydzierżawienie miejsc postojowych na działce 644/5 

 


