
UCHWAŁA NR V/35/2019
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim oraz zatwierdzenia planu 
pracy komisji stałych Rady Gminy na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 18 ust. 2 Statutu Gminy Ustronie Morskie 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5197) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy na 2019 r. - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy na 2019r. - 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
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LP. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY GMINY TERMIN SESJI 

 

1. 

STYCZEŃ 

 zmiany w budżecie gminy na rok 2019 

 zapoznanie ze sporem sądowym Gmina- Baltic Center  

 powołanie komisji statutowej 

 

 

24 STYCZEŃ 

 

 

2. 

 

LUTY 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Ustronie Morskie w 2019 rok” 

 ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 

ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ustronie 

Morskie  

 ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę 

Ustronie Morskie  

 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych; 

 zmian w budżecie gminy na rok 2019 

 

 

 

 

 

 

22 LUTY 
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str. 2 

 

 

 

3. 

MARZEC 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 zmian w budżecie gminy na rok 2019 

 sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego 

 

 

 

 

29 MARZEC 

 

4. 

KWIECIEŃ 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim za 2018 

rok – informacja; 

 przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Ustronie Morskie za 2018 rok." 

 strefa płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokość stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat 

 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w Gminie Ustronie Morskie na 2019 rok 

  

 

26 KWIECIEŃ 

 

 

5. 

MAJ 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za 2018 rok. 

 przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2018 r. 

 Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2018 

 

 

 

31 MAJ 
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6. 

CZERWIEC 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2019 r.  

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2018 rok oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2018 rok  

 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018  

 zmian w budżecie na 2019 rok, dyskusja, podjęcie uchwały; 

 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2026; 

 Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2018 rok gminnych spółek prawa handlowego: - 

Gminna Energia  

 

 

27 CZERWIEC 

 

7. 

WRZESIEŃ 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

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

kultury za I półrocze 2019 r. 

 przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 

2019-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku." 

 Zmiany w budżecie w 2019 r. 

 Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 

2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 WRZESIEŃ 
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str. 4 

 

 

 

8. 

PAŹDZIERNIK 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 przyjęcia "Informacji z realizacji zadań oświatowych." 

 Przedstawienie Informacji o oświadczeniach majątkowych za rok 2018 

 

 

 

 

24 PAŹDZIERNIK 

 

 

9. 

LISTOPAD 

 

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ustronie Morskie 

 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ustronie Morskie  

 przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2020 r."  

 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

 

 

 

28 LISTOPAD 

 

10. 

GRUDZIEŃ 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

  

 uchwalenia Budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2020 r. 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie. 

 Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar na lata 2020-2022 

 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie na 2020 r. 

 przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz tematyki posiedzeń Komisji Rady Gminy na 2020 r. 

 

 

19 GRUDZIEŃ 

lub 

30 GRUDZIEŃ 

W sytuacjach nadzwyczajnych terminy sesji mogą ulec zmianie. 
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PLAN PRACY KOMISJI  BUDŻETU NA ROK 2019 
 

 

Lp. TERMIN TEMAT 

 

1. 7 Styczeń 

 

1. Analiza projektów uchwał przedłożonych przez Wójta, 

2. Zapoznanie się z trwającymi sporami sądowymi, 

3. Określenie strefy płatnego parkowania, 

4. Sprawy bieżące. 

 

2. 12 Luty 

 

1.Informacja na temat: 

  -  kolejności ogłoszenia przetargów na zadania inwestycyjne w 

2019 roku, 

  -  planu realizacji zadania dot. oświetlenia ulicznego, 

  -  realizacji planu bieżących remontów dróg w 2019 roku, 

2. Analiza projektów uchwał przedłożonych przez Wójta, 

3. Sprawy bieżące. 

 

3. 9 Kwiecień 

 

1. Analiza ściągalności podatków i opłat lokalnych za 2018 rok 

i ich umorzeń, 

2. Przedstawienie sprawozdania finansowego „Gminna Energia 

Ustronie Morskie” Sp. z o.o., 

3. Analiza projektów uchwał przedłożonych przez Wójta, 

4. Sprawy bieżące. 

 

4. 4 Czerwiec 

 

1. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2018 rok, 

2. Kwestie związane z przygotowaniem gminy do sezonu letniego 

2018, 

3. Analiza projektów uchwał przedłożonych przez Wójta, 

4. Sprawy bieżące.. 

 

5. 10 Wrzesień  

 

1. Analiza realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy 

na 2019 rok, 

2. Kwestie związane z wykorzystywaniem funduszu sołeckiego 

w poszczególnych sołectwach w roku 2019, 

3. Analiza projektów uchwał przedłożonych przez Wójta, 

4. Sprawy bieżące. 

 

6. 26 Listopad 

 

 

1. Analiza Projektu Budżetu na 2020 rok, 

2. Analiza Projektu Wieloletniej Prognozy finansowej, 

3. Sprawy bieżące. 

 

7. 3 Grudzień 

 

1. Analiza Projektu Budżetu na 2020 rok, 

2. Analiza Projektu Wieloletniej Prognozy finansowej, 

3. Sporządzenie opinii i wniosku do projektu uchwały budżetowej 

na 2020 rok, 

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok, 

5. Sprawy bieżące. 

 

  

 Przewodniczący Komisji Budżetu 

 Denis Tomala 
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ROCZNY PLAN PRACY KOMISJI KOMUNALNEJ w 2019 r. 

LUTY 2019 

1. Zapoznanie komisji z projektem zarządzenia dotyczącym zimowego utrzymania dróg. 

2. Omówienie planowanych inwestycji drogowych w 2019 r. 

3. Dyskusja nad zasadnością zmiany przepisów, dopuszczając posadowienie 

tymczasowych obiektów handlowych. 

4. Informacja pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Rolnictwa dot. wycinki drzew, stanu parków i terenów zielonych na 

terenie gminy. 

5. Przedstawienie przez pracownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej stanu 

zasobów lokalowych gminy Ustronie Morskie (ilość i rodzaj, zestawienie umów, stan 

techniczny. 

6. Przedstawienie przez Skarbnika Gminy stanu finansowego z tytułu użytkowania 

gminnych zasobów lokalowych.  

7. Sprawy bieżące. 

KWIECIEŃ 2019 

1. Informacja pracownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej dot. stanu dróg i 

chodników gminnych, przepustów, rowów oraz hydrantów i basenów ppoż. w 

poszczególnych sołectwach po okresie zimowym. 

2. Przegląd dróg gminnych (objazd). 

3. Przegląd obiektów komunalnych – place zabaw, zejścia na plażę itp. (objazd). 

4. Sprawy bieżące. 

MAJ 2019 

1. Informacja Dyrektora GOSiR dot. parku maszynowego. 

1. Omówienie przygotowania gminy do sezonu turystycznego 2019 pod względem 

czystości, porządku na terenie gminy i funkcjonowanie gospodarki odpadami. 

2. Dyskusja na temat zapobiegania i zwalczania nielegalnych wysypisk śmieci. 

3. Sprawy bieżące. 

CZERWIEC 2019 

1. Ocena propozycji lokalizacji handlowych przedstawionych przez Wójta Gminy. 

2. Zajęcia pasa ruchu drogowego na cele handlowe. 

3. Wolne wnioski. 

WRZESIEŃ 2019 

1. Informacja Dyrektora GOSiR dot. zagospodarowania odpadów komunalnych w 

sezonie letnim. 

2. Ocena działań wykonania zadania zagospodarowania odpadów komunalnych w 

sezonie letnim. 
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3. Informacja Dyrektora GOSiR dot. parku maszynowego. 

4. Wolne wnioski. 

LISTOPAD 2019 

1. Dyskusja nad planem pracy komisji Komunalnej na 2020 r. 

2. Zapoznanie z projektem budżetu na 2020 r. 

3. Sprawy bieżące. 

GRUDZIEŃ 2019 

1. Przedstawienie informacji dot. zimowego utrzymania dróg. 

2. Roczny plan pracy komisji Komunalnej na 2020 r. 

3. Sprawy bieżące. 

 

 

Przewodniczący komisji Komunalnej 

                      Andrzej Staszak 
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Plan pracy Komisji Publicznej w roku 2019 

Luty  

1) Informacja na temat gminnej ewidencji zabytków. Dyskusja na temat miejscowych 

zabytków, sposobu dbania o nie, ich status prawny. 

2) Szczegółowa informacja dotycząca tematu cmentarzy gminnych. 

 

Kwiecień 

1) Dyskusja dotycząca potrzeb przedszkola w Ustroniu Morskim wpływających  

na podniesienie jakości funkcjonowania placówki. 

2) Informacja na temat działania świetlic wiejskich na terenie gminy Ustronie Morskie. 

 

Maj  

1) Dyskusja na temat poprawy komfortu i jakości pracy w Szkole Podstawowej 

w Ustroniu Morskim.  

Czerwiec 

1) Informacja Komendanta Posterunku Policji w Ustroniu Morskim o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Ustronie Morskie. 

 

Wrzesień 

1) Dyskusja na temat upamiętnienia miejsca godnego pochówku Państwa Bujewicz, 

wieloletnich bibliotekarzy z naszej miejscowości, którzy należeli również do grona 

pionierów w naszej gminie i nie mieli rodziny. 

2)  Informacja na temat pracy Gminnej Biblioteki Publicznej. 

 

Grudzień 

1) Informacja dotycząca działalności Środowiskowego Ogniska Wychowawczego 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wodny Świat w Ustroniu Morskim. 

      2) Szczegółowe informacje dyrektora GOK-u na temat budowy rekonstrukcji chaty 

         rybackiej. 

 

Dodatkowe spotkania Komisji Publicznej będą odbywały się w miarę zaistniałych potrzeb. 

        

Przewodniczący komisji Publicznej 

   Mirosław Dziewiałtowicz 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 18 ust. 2 Statutu Gminy Ustronie
Morskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5197) przedkłada się do zatwierdzenia plan pracy
Rady Gminy na 2019 rok oraz plan pracy komisji stałych Rady Gminy na 2019r. Plany prac zawierają terminy
oraz tematy posiedzeń. Mając na względzie powyższe zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiotowej
sprawie.
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