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ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  

 

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 27 luty 2015 roku (piątek) IV/2015 Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 9
00

 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy  

ul. Rolnej 2. 

 

Proponowany porządek obrad:    

 

1.      Sprawy organizacyjne: 

a)   otwarcie, 

b)   stwierdzenie quorum, 

c)    przyjęcie protokołu nr III/2014 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 roku. 

  

2.      Przedstawienie projektów uchwał: 

  

A. Druk nr 1- w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych - dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2 - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie 

Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie na rzecz Gminy Ustronie 

Morskie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. Druk nr 6 – w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wieniotowo- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7 – w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości  - dyskusja, podjęcie uchwały; 

H. Druk nr 8 – w sprawie nabycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

I. Druk nr 9 – w sprawie zbycia nieruchomości  -  dyskusja, podjęcie uchwały; 

J. Druk nr 10 –w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu 

„Związek Miast i Gmin Morskich” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

K. Druk nr 11 –w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie 

Gminy Ustronie Morskie  - dyskusja, podjęcie uchwały; 



L. Druk nr 12 – w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 – dyskusja, 

podjecie uchwały; 

Ł. Druk nr 13 – w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria 

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie – dyskusja, 

podjęcie uchwały. 

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

4.      Interpelacje i zapytania. 

5.      Wolne wnioski. 

6.      Głos mieszkańców. 

7.      Zamknięcie 

  

  

Przewodniczący 

                                                                                                                  Rady Gminy Ustronie Morskie 

                                                                                                                                Bernadeta Borkowska 

  

  

 

 


