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 Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 26 marca 2012 roku (poniedziałek)               

XXII Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 8
30

 w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XIX/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 

r., 

d) przyjęcie protokołu nr XX/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 22 lutego 2012 r. 

2. Wystąpienie pełnomocnika Gminy dotyczące postępowania sądowego przeciwko 

„Eiffage Budownictwo Mitex” S. A. w Warszawie. 

3. Informacja o prowadzonej inwestycji na plaży przy ul. Nadbrzeżnej - budowa mola. 

4. Głos mieszkańców. 

5. Przedstawienie projektów uchwał: 

1) Druk nr 1- zmian w budżecie gminy na 2012 rok- dyskusja, podjęcie uchwały; 

2) Druk nr 2- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego                   

w 2013 r.- dyskusja, podjęcie uchwały; 

3) Druk nr 3- w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kukini- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

4) Druk nr 4- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań                           

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

5) Druk nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

6) Druk nr 6- zmieniający uchwałę w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

7) Druk nr 7- w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

8) Druk nr 8- w sprawie nadania nazwy ulicy w Sianożętach- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

9) Druk nr 9- w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego dotyczącego upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 



  

10) Druk nr 10- w sprawie stanowiska popierającego obywatelski projekt ustawy                      

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożony                   

do Sejmu RP w dniach 9 i 10 sierpnia 2011 r. - dyskusja, podjęcie uchwały. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 roku. 

7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, dyskusja. 

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Wolne wnioski. 

10.  Zamknięcie sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Grzywnowicz 


