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Nr XXIX/231/2021 

z dnia 28 stycznia 2021r. 

 

 

LP. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY GMINY TERMIN SESJI 

1. STYCZEŃ 

 zmiany w budżecie gminy na rok 2021 

28 STYCZEŃ 

2. LUTY 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

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

terenie Gminy Ustronie Morskie w 2021 rok” 

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

Ustronie Morskie  

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

parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat 

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

 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie. 

 zmian w budżecie gminy na rok 2021 

 

25 LUTY 
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3. 

MARZEC 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 zmian w budżecie gminy na rok 2021 

 sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego 

 

25 MARZEC 

 

4. 

KWIECIEŃ 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

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

2020 rok – informacja; 

 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w Gminie Ustronie Morskie na 2021 rok 

 zmian w budżecie gminy na rok 2021 

 

 

29 KWIECIEŃ 

 

5. 

MAJ 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2020 r. 

 

 

27 MAJ 

 

6. 

CZERWIEC 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2021 r.  

 przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za 2020 rok. 

 

 

24 CZERWIEC 
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2020 rok oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2020 rok  

 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020  

 zmiany w budżecie na 2020 rok, dyskusja, podjęcie uchwały; 

 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2021-2026; 

 Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2020 rok gminnych spółek prawa handlowego: - 

Gminna Energia  

 

 

7. 

WRZESIEŃ 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

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

kultury za I półrocze 2021 r. 

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

lata 2021-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku." 

 Zmiany w budżecie w 2021 r. 

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

w I półroczu 2021 r. 

 

 

30 WRZESIEŃ 

 

8. 

PAŹDZIERNIK 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 przyjęcia "Informacji z realizacji zadań oświatowych." 

 Przedstawienie Informacji o oświadczeniach majątkowych za rok 2020 

 

 

 

28 PAŹDZIERNIK 
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9. 

 

LISTOPAD 

 

 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok 

 przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego w 2022 r." 

 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie na 2022 r. 

 

 

25 LISTOPAD 

 

 

 

10. 

GRUDZIEŃ 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

  

 uchwalenia Budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2022r. 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie. 

 przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz tematyki posiedzeń Komisji Rady Gminy na 2021 r. 

 

 

 

 

16 GRUDZIEŃ LUB  

28 GRUDZIEŃ   
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