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POSIEDZENIE KOMISJI  
BUDŻETU 

 Termin: 09.09.2019 r. (poniedziałek) – 09:00 

Miejsce: sala konferencyjna. 

Tematyka: 

1. Otwarcie, stwierdzenie quorum. 
2. Wniosek o wsparcie dla pracowników szczecineckiego zakładu Opak. 
3. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej transportu zbiorowego, 

dla których organizatorem jest Gmina Ustronie Morskie. 
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich 
przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych 
w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Ustronie 
Morskie. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 
6. Analiza realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy na 2019 rok. 
7. Kwestie związane z wykorzystywaniem funduszu sołeckiego w poszczególnych 

sołectwach w roku 2019. 
8. Projekt uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Ustronie Morskie.   
9. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Polnej w Ustroniu Morskim do kategorii 

dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. 
10. Wniosek w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Ustroniu Morskim 

pomiędzy ulicą Spokojną i Graniczną. 
11. Wniosek w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym terenu pod powiększenie 

działki 1007 przy ulicy Granicznej (Wypoczynkowej). 
12. Wniosek w sprawie zaoferowania nieruchomości zamiennej w zamian za część działki 

nr 470/6 w obr. ewid. Ustronie Morskie (pas drogi na odcinku od ul. Polnej). 
13. Wniosek w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy obejmującej część działki gruntu 

nr 821/1 o pow. 1 m², położonej w obr. ewid. Ustronie Morskie w celu lokalizacji 
bankomatu (okres wakacji). 

14. Wniosek w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy obejmującej część działki gruntu 
nr 259/22 o pow. 108 m², położonej w obr. ewid. Ustronie Morskie w celu 
wykorzystania, jako teren do suszenia prania, plac zabaw dla dzieci.  

15. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu 
                Denis Tomala 
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