
 

 Ustronie Morskie, 17.10.2012 r. 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

 Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 25 października 2012 roku (czwartek)               

XXIX Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godzinie 8
30                                               

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 

b. przyjęcie protokołów: 

 nr XXVII/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 9 sierpnia 2012 roku; 

 nr XXVIII/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 21 września 2012 roku. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. DRUK NR 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok- dyskusja,                      

podjęcie uchwały; 

B. DRUK NR 2- w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy                      

Ustronie Morskie i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których            

nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie 

tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

C. DRUK NR 3- w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ustronie Morskie 

nieruchomości-  dyskusja, podjęcie uchwały. 

D. DRUK NR 4- zmieniający uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości                                

w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. DRUK NR 5- w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Południe” w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. DRUK NR 6- w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Centrum” w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. DRUK NR 7- w sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

H. DRUK NR 8- w sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na obwody głosowania, 

ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 



 

I. DRUK NR 9- w sprawie rozpatrzenia skargi pani Urszuli Różyckiej na sposób 

przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały; 

J. DRUK NR 10- w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 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 Ustronie Morskie 

            Krzysztof Grzywnowicz 


