
ZAWIADOMIENIE     
 

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 30 stycznia (czwartek) XLVII Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie, 

która odbędzie się o godz. 830  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej  
 

Proponowany porządek obrad:   

1.        Sprawy organizacyjne: 

a)   otwarcie, 

b)   stwierdzenie quorum, 

  

2.        przyjęcie protokołu nr XLVI/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013. 

  

3.        Głos mieszkańców. 

  

4.        Przedstawienie projektów uchwał: 

1)     Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014- dyskusja, podjęcie uchwały; 

  

2)     Druk nr 2- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-2025- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

  

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

  

4)     Druk nr 4- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

  

5)     Druk nr 5- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do 

załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku 

energetycznego - dyskusja, podjęcie uchwały; 

  

6)     Druk nr 6- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

  

7)     Druk nr 7- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy 

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

  

8)     Druk nr 8- w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ustronie Morskie  – dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

  

9)     Druk nr 9- o zmianę uchwały w sprawie szczegółowego sposobu 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; 

  

10)Druk nr 10- w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru- 

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 

Krzysztof Grzywnowicz 

 


