
POSIEDZENIE KOMISJI 

WSPÓLNEJ 

  

Termin: 

19.05.2015 r– 8:30 

Miejsce: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

 

Tematyka: 

1.     Prawidłowość działania Wójta Gminy Ustronie Morskie w zakresie realizacji 

zadań własnych z zakresu infrastruktury technicznej, ustalenie warunków 

i informacji przy zbywaniu nieruchomości stanowiących własność gminy. 

2.     Prośba o interwencję – uporządkowanie kwestii parkowania pojazdów 

drogowych wzdłuż pasa zieleni oraz pasa ruchu wzdłuż ulicy Sztormowej. 

3.     Wniosek o uporządkowanie pasa ruchu drogowego na całej długości ulicy 

Sztormowej. 

4.     Wniosek o interwencję – zobowiązanie właściciela nieruchomości do 

jej  uprzątnięcia. 
  

  

  

  

  

PROPONOWANY PORZĄDEK 

POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU 

I ROZWOJU GOSPODARCZEGO   

  

 

Termin: 

19.05.2015 r. – po komisji wspólnej 

Miejsce: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

 

Tematyka: 

1. Przyjęcie protokołu numer 5/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku. 

2. Wniosek mieszkańców domu wielorodzinnego w  Rusowie o naprawę drogi gminnej. 

3. Wniosek Klubu Radnych „Porozumienie Razem” o  poszerzenie strefy płatnego 

parkowania o ulicę Tadeusza Kościuszki. 

4. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego 

i Rolnictwa: 

a)     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Ustronie Rolna” w Ustroniu 

Morskim 

b)     Wniosek GOSiR o wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżawy na trzy 

kontenery sanitarne zlokalizowane na działce nr 323 w obrębie ewidencyjnym 

Sianożęty przy zejściach na plażę Nr  3 (ul. Plażowa) , Nr 2 (ul. Sztormowa) i Nr 4 (ul. 

Północna) na rzecz dotychczasowych dzierżawców 

c)     Komunalizacja na wniosek Gminy Ustronie Morskie: 

Działki Nr 389/3 i 390/1 położone przy ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim 

(euroboisko), 

- działka Nr 71/5 położona w obrębie Bagicz (b. torowisko), 

- działka numer 127 w obrębie Kukinia 



d)     Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy pomieszczeń magazynowych przy ulicy 

Koszalińskiej wykorzystywanych do prowadzenia warsztatu magazynowego na okres 

dalszych 10 lat 

e)     Wniosek spółki Phoenix  z Włocławka w sprawie sprzedaży ok. 240 m kw. gruntu 

położonego przy parku (ul. Okrzei – Bolesława Chrobrego)  w trybie 

bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania. 

  

5. Referat Budżetu i Finansów: 

a)     Opinia w sprawie uchwały XLIX/339/2014 z 28.03.2014 roku w sprawie 

uchwalenia stawki podatku od nieruchomości od budowli – molo spacerowe. 

b)     Zmiana uchwały XIV/96/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 

października 2011 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 

na 2012 rok. 

c)     Zmiany w budżecie 

  

  

  

  

 

 

 

  

 POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

  

  

Termin: 20.05.2015 rok (środa) – 13:00 

Miejsce: Sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

  

Tematyka: 

1.     Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2015. 

2.     Nieodpłatne posługiwanie się herbem Gminy Ustronie Morskie. 

3.     Sprawozdanie GOPS z działalności jednostki w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2014 roku. 

4.     Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014. 

5.     Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie. 

 


