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Ustronie Morskie, 21.10.2015 r. 

RG.0002.12.2015.ORV  

 

 

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE 

 Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 29 października 2015 roku (czwartek) 

XII Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 14
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 XI z XI Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2015 roku 

 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

3. Głos mieszkańców. 

4. Wybory ławników sądowych do Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz do Sądu 

Rejonowego w Kołobrzegu 

a) Przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

b) Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

c) Wybory – głosowanie tajne. 

d) Ogłoszenie wyników. 

e)  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.- Druk nr 1.  

2) Zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu- 

Druk nr 2. 

3) Zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu– 

Druk nr 3.  

4) Zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu- 

Druk nr 4. 

5) Powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń 

kandydatów na ławników - Druk nr 5 

5. Przedstawienie projektów uchwał: 
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Druk nr 6 - w sprawie zmiany uchwały nr VIII/79/2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Ustronie Morskie do Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Rybacka Grupa Działania 

„Morze i Parsęta” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 7 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Ustronie Centrum” – dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 8- w sprawie opłaty targowej – dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 9- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 10 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - 

dyskusja, podjęcie uchwały 

Druk nr 11 – w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2016 

rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 12 – w sprawie opłaty miejscowej - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 13 – w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 14 –w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

– dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 15 – w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno wypoczynkowe – dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 16 – w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokości cen za te usługi - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 17 – w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

Druk nr 18 – w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów 

potwierdzających dane zawarte w deklaracji - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 19 – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – dyskusja, podjęcie uchwały; 
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Druk nr 20 – w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Biazik na działanie Wójta Gminy 

Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały.  

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

7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli 

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim 

przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Ustroniu Morskim.  

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 


