
 
 

Ustronie Morskie, 19.06.2013 r. 

RG.0002.8.2013.ORV 

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  

 Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 27 czerwca 2013 roku (czwartek)                        

XL 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 XXXIX/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 6 czerwca 2013 r. 

2. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2013 r. w zakresie: 

 bezpieczeństwa na wodach, 

 bezpieczeństwa publicznego, 

 zabezpieczenia sanitarno- epidemiologicznego, 

 zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

 imprez artystycznych, 

 spraw komunalnych, 

 innych spraw. 

3. Głos mieszkańców. 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

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

2) Druk nr 2- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie 

na lata 2013-2015 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

3) Druk nr 3- w sprawie zamiany nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

4) Druk nr 4- w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

5) Druk nr 5- w sprawie zbycia nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały  

6) Druk nr 6- w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie 

Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

7) Druk nr 7- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 



 
  

 

8) Druk nr 8- o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów porządkowych 

obowiązujących na terenie „Centrum Sportowo- Rekreacyjnego Helios” zlokalizowanego 

przy ul. Polnej w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały; 

9)  Druk nr 9- w sprawie poparcia stanowiska Konwentu Starostów Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz działań innych instytucji dotyczących włączenia drogi 

ekspresowej S-6, w tym obwodnicy Sianowa i Koszalina, do programu Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014 – 2020- dyskusja, podjęcie uchwały. 

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 


