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ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  

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

XLIV Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 8
00

 w sali konferencyjnej              

Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2. 

Proponowany porządek obrad:    

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

2. przyjęcie protokołów: 

– nr XLIII/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2013 r. 

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 

2013-2023- dyskusja, podjęcie uchwały; 

3) Druk nr 3- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

4) Druk nr 4- w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na rok 2013- dyskusja, podjęcie 

uchwały;. 

5) Druk nr 5 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta od celów wymiaru podatku rolnego w 2014 r.- 

dyskusja, podjęcie uchwały;. 

6) Druk nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 

powyżej 3 lat- dyskusja, podjęcie uchwały;. 

7) Druk nr 7- w sprawie rozpatrzenia skargi pana Zbigniewa Budzyńskiego na działalność Wójta 

Gminy- niewłaściwe postępowanie przejawiające się w odmowie wydania decyzji w sprawie 

wykupu lokalu- dyskusja, podjęcie uchwały;. 

8) Druk nr 8- w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy gminy Ustronie Morskie z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego 

na rok 2013- dyskusja, podjęcie uchwały;. 

9) Druk nr 9- w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2014.- dyskusja, podjęcie uchwały;. 

10) Druk nr 10- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 

 

 



 
 

Podstawą prawną do zwolnienia z pracy na czas obrad jest art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1595 z późn. zm.).  
  

 

 

 

5. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej. 

6. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym- dyskusja 

7.  Interpelacje i zapytania 

8. Wolne wnioski. 

9.  Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Krzysztof Grzywnowicz 

 


