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Ustronie Morskie, 21.12.2016 r. 

RG.0002.29.2016.ORV  

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE 

 Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 29 grudnia 2016 roku (czwartek) XXIX 

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 XXVIII z XXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 

 2016 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 budżecie gminy na 2016 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 2 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016-2025- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 3 - w sprawie ustalenia wydatków budżetowych gminy, które w roku 2016 nie 

wygasają z upływem roku budżetowego - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 4 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

Druk nr 5 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie 

na lata 2017-2025- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 6 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/106/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie 

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

2016 rok- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 7 - w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2032- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 8 – w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu 

bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

5. Kontrola problemowa dot. wykorzystania i eksploatacji budynku tzw. Ośrodka 

Zdrowia – przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu 

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

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Wolne wnioski. 

5.  Zamknięcie sesji. 


