
 

 

Ustronie Morskie, 18.12.2014 r. 

RG.000.4.2014.ORV  

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE 

 Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 29 grudnia 2014 roku (poniedziałek)  III/2014 

Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 10
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 I/2014 Sesji Rady Gminy z dnia  1 grudnia 2014 roku oraz nr II/2014                  

z Sesji Rady Gminy z dnia 05 grudnia 2014r, 

 

2. Przedstawienie projektów uchwał: 

 

A. Druk nr 1- w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2 - w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy na rok 2015 – dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na 

lata  2015-2025 – dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej             

3 lat - dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. Druk nr 6 – w sprawie sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

mieszkalnego - dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7 – w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie 

Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

H. Druk nr 8 – w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie 

Morskie-Wieniotowo- dyskusja, podjęcie uchwały; 

I. Druk nr 9 – w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie Morskie   

dyskusja, podjęcie uchwały; 

J. Druk nr 10 –w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie Morskie 

- dyskusja, podjęcie uchwały; 

K. Druk nr 11 –w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Pytlocha na działania Wójta Gminy 

Ustronie Morskie. 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja. 

 

4. Interpelacje i zapytania. 

 

5. Wolne wnioski. 

 

6. Zamknięcie sesji. 

 


