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ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE 

 Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 2 grudnia 2015 roku (środa) XIV 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 XII z XII Sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2015 roku 

 

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

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

3. Głos mieszkańców. 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

 

Druk nr 1 - w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 2 – w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 

roku– dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 3- w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2016”– dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 4- w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/106/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z 

dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 

2016 r. - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 5 – w sprawie opłaty targowej - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 6 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 
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Druk nr 7 – w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2016 

roku - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 8 – w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek 

leśny - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 9 –w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od 

nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 10 – w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek 

rolny – dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli 

dot. organizacji Gminnego Święta Plonów „Dożynki” 

7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli 

problemowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy 

Ustronie Morskie. 

8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli 

Komisji Rewizyjnej dot. rozliczenia podróży służbowych krajowych i zakupu 

usług pozostałych od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku.  

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie sesji 


