
XLIX Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie 

 

 Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 28 marca 2014 roku (piątek) XLIX Sesję Rady Gminy 

Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 830 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

 

2. Przyjęcie protokołu nr XLVIII/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 12 lutego 2014. 

 

3. Głos mieszkańców. 

 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

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

B. Druk nr 2 - w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/332/2014 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 12 

lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Ustronie Morskie jednoosobowej 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie- 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 nabycia nieruchomości- dyskusja podjęcie uchwał; 

F. Druk nr 6 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 

października 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 r.- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7 - w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały- dyskusja podjęcie uchwały; 

H. Druk nr 8 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy Naukowo-

Badawczej w wykorzystaniu przez Gminę energii słonecznej- dyskusja, podjęcie uchwały; 

I. Druk nr 9 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku ZIT 

w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych działań w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dyskusja, podjęcie uchwały. 

J. Druk nr 10 - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Budzyńskiego na działalność Wójta Gminy- 

niewłaściwe postępowanie przejawiające się w odmowie wydania decyzji w sprawie wykupu lokalu. 

 

5. Przedstawienie protokołów i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 

 

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

 

7. Interpelacje i zapytania. 

 

8. Wolne wnioski. 

 

9. Zamknięcie sesji. 

 

       Przewodniczący Rady 

       Krzysztof Grzywnowicz 


