
 Ustronie Morskie, 15.05.2012 r. 

 

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  

 Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 23 maja 2012 roku (środa) XXIV Sesję 

Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 13
00

 w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy przy ul. Rolnej 2. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XXI/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 12 marca 2012 r., 

d) przyjęcie protokołu nr XXII/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2012 r. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

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

2) Druk nr 2- zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2012- 2025                    

- dyskusja, podjęcie uchwały; 

3) Druk nr 3- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

4) Druk nr 4- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

5) Druk nr 5- zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim w drodze 

bezprzetargowej- dyskusja, podjęcie uchwały; 

6) Druk nr 6- zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim przy ul Kolejowej- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

7) Druk nr 7- wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2012 - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

8) Druk nr 8- zmiany uchwały w sprawie określenia i trybu finansowania rozwoju sportu 

przez Gminę Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

9) Druk nr 9- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Ustronie 

Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

10) Druk nr 10- przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej z 

kontroli problemowej dotyczącej bieżącej naprawy drogi gruntowej ulicy Bogusława XIV                

w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały; 



 

11) Druk nr 11- rozpatrzenia skargi pana Krzysztof Zięba na działalność Wójta Gminy                     

w zakresie przyznawania lokali mieszkalnych - dyskusja, podjęcie uchwały; 

12) Druk nr 12- rozpatrzenia skargi pani Janiny Bańkowskiej na działalność Wójta 

Gminy - dyskusja, podjęcie uchwały. 

13) Druk nr 13- przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały. 

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

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wolne wnioski. 

7.  Zamknięcie sesji. 

 

       Przewodniczący Rady Gminy 

              Krzysztof Grzywnowicz 


