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Ustronie Morskie, 21.05.2014 r. 

RG.0002.5.2014.ORV 

 

                                                                                             

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE  

 Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 29 maja 2014 roku  (czwartek)  LI/2014 

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, 

 

2. Przyjęcie protokołu nr L/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2014. 

 

3. Głos mieszkańców. 

 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013: 

1) wystąpienie Skarbnik Gminy, 

2) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w Koszalinie 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ustronie Morskie 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, 

3) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

4) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w Koszalinie 

w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady w sprawie absolutorium 

dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013, 

5) dyskusja, 

6) podjęcie uchwał: 

 

A. Druk nr 1- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 

B. Druk nr 2-  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2013 

rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2013 rok - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok 

samorządowych instytucji kultury Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok- dyskusja, podjęcie uchwały;  
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E. Druk nr 5- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie 

na lata 2014-2025 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. Druk nr 6- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

H. Druk nr 8- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres 

powyżej 3 lat - dyskusja, podjęcie uchwały; 

I. Druk nr 9- zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego                 

- dyskusja, podjęcie uchwały; 

J. Druk nr 10- w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie 

Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat- dyskusja, podjęcie uchwały; 

K. Druk nr 11 –  Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały’ 

L. Druk nr 12- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

dotyczących dodatku energetycznego- dyskusja, podjęcie uchwały. 

 

Ł. Druk nr 13- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy 

Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

M. Druk nr 14- w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2014- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

5. Przedstawienie protokołu 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 


