
 

 

Ustronie Morskie, 20.03.2013 r. 

RG.0002.4.2013.ORV 

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  

 Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 28 marca 2013 roku (czwartek)               

XXXVI 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 protokołów: 

 nr XXXIII/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 

 nr XXXIV/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2013 r. 

 nr XXXV/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 1 marca 2013 r. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok- dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013- 2025- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ustronie Morskie nieruchomości- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym- dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznanie pierwszeństwa              

w nabyciu lokalu użytkowego- dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. Druk nr 6- w sprawie zbycia lokalu użytkowego- dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7- w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wieniotowo – Północ”- dyskusja, podjęcie uchwały; 

H. Druk nr 8- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/195/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 

25 października 2012 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Południe”- dyskusja, podjęcie uchwały; 

I. Druk nr 9- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/196/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 

25 października 2012 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Centrum”- dyskusja, podjęcie uchwały; 

J. Druk nr 10- w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt                     

na terenie Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 



 

K. Druk nr 11- w sprawie ustalenia Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami dojeżdżającymi 

do i ze szkoły w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały; 

L. Druk nr 12- w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

M. Druk nr 13- w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,                

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

N. Druk nr 14- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

O. Druk nr 15- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi- dyskusja, podjęcie uchwały; 

P. Druk nr 16- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Q. Druk nr 17- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi- dyskusja, podjęcie uchwały; 

R. Druk nr 18- w sprawie rozpatrzenia skargi pani Urszuli Różyckiej na sposób przeprowadzenia 

oraz rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 roku. 

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

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

              Krzysztof Grzywnowicz 


