
PLANOWANE POSIEDZENIA KOMISJI 

W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2011 r. 

 

 

1. Komisja Rewizyjna 

Termin: 07.09.2011 r. (środa) 

Godzina 10
00

 

Miejsce: sala narad w Urzędzie Gminy 

Tematyka: 

Termin: 07.09.2011 r. (środa) 

Godzina 10
00

 

Miejsce: sala narad w Urzędzie Gminy 

      Tematyka: 

                 rozpatrzenie skarg na bezczynność organu. 

 

 

2. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 

Termin: 12.09.2011 r. (poniedziałek) 

Godzina: 12
00 

Miejsce: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

Tematyka: 

 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystanków komunikacji 

publicznej. 

 

3. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

Termin: 14.09.2011 r. (środa) 

Godzina: 8
00

 

Miejsce: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

Tematyka: 

 stawki podatków na 2012 r. 

 zmiana uchwały w sprawie określenia opłaty miejscowej, 

 zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej 

poboru, 

 zmiana budżetu na 2011 r., 

 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2025, 



 zmiana wzorów formularzy podatkowych i uchwały podatkowej na 2010 i 

2011 rok, 

 uchylenie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości z 2008 r., 

 pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla OSP Tryton, 

 zmiana uchwały w sprawie procedur uchwalenia budżetu, 

 pomoc finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w 

Kołobrzegu z przeznaczeniem na Przebudowę ul. Polnej w Ustroniu Morskim 

w roku 2012, 

 wykup działki nr 429/2 pod cmentarz, 

 sprzedaż działki nr 168/112 w Sianożętach, 

 sprzedaż działki nr 184/7 w Ustroniu Morskim, 

 dzierżawa lub nabycie działki nr 492/8, 

 sprzedaż części drogi przy ul. Bałtyckiej, 

 informacja w sprawie wezwania grupy mieszkańców do zaprzestania naruszeń 

i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 udzielenie bonifikaty przy przekształceniu prawa do użytkowania wieczystego 

w prawo własności, 

 komunalizacja dz. 28/52- przejście do morza za Urzędem Gminy, 

 nabycie lub komunalizacja działki nr 305- obecna siedziba Policji, 

 projekt uchwały w sprawie zbycia działki w Sianożętach nr 139/6, 

 projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki nr 139/6 

w Gwiździe, 

 projekt uchwały w sprawie zbycia działki nr 261/2 w Kukini, 

 projekt uchwały w sprawie zbycia działki nr 155/3 w Ustroniu Morskim, 

 wniosek MWiK w sprawie nieodpłatnego przekazania działki\ nr 459/3, 

 wniosek w sprawie wydzierżawienia działek nr 361/7 i 361/3, 

 wniosek w sprawie nabycia garażu na działce nr 276/1, 

 wniosek w sprawie nabycia działek nr 62/30 i 53/8 w Ustroniu Morskim, 

 sprawa przejęcia od PKP działki w zamian za zobowiązanie podatkowe, 

 sprzedaż działki nr 62/35 w Ustroniu Morskim. 

 


