
UCHWAŁA NR XLII/334/2018
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/304/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875) oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Ustronie Morskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2017 r., poz.5196 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan pracy Rady Gminy od marca 2018 r. - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Basarab
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 z dnia 09.03.2018 

str. 1 

 

 

LP. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY GMINY TERMIN SESJI 

 
MARZEC-KWIECIEŃ 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej za 2017 rok 

 sprawozdanie z działalności klubu sportowego Astra 

 

 

 

 MARZEC- KWIECIEŃ 

 
MAJ 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za 2017 rok. 

 przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2017 r. 

 projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w Gminie Ustronie Morskie na 2018 rok 

 zmian w budżecie gminy na rok 2018 

 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024r.  

 

 

 

 

 

MAJ 
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CZERWIEC 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2018 r.  

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2017 rok oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2017 rok  

 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017  

 

 

 

 

CZERWIEC 

 
WRZESIEŃ 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 przyjęcia Informacji z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz planów finansowych instytucji 

kultury za I półrocze 2018 r. 

 zmiany w budżecie w 2018 r. 

 

 

 

 WRZESIEŃ 

 
PAŹDZIERNIK 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

 przyjęcia "Informacji z realizacji zadań oświatowych." 

 przedstawienie Informacji o oświadczeniach majątkowych za rok 2017 

 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 

 przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2018 r." 

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ustronie Morskie 

 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ustronie Morskie 

 

 

PAŹDZIERNIK 
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LISTOPAD 

 

 uroczysta sesja na zakończenie VII Kadencji Rady Gminy w Ustroniu Morskim – termin uzależniony od wyborów samorządowych; 

 termin I sesji VIII Kadencji Rady Gminy zostanie zwołany przez komisarza wyborczego. 

 

 
GRUDZIEŃ 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

  

 uchwalenia Budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2019  r. 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie. 

 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie na 2019 r. 

 przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz tematyki posiedzeń Komisji Rady Gminy na 2019 r. 

 

 

Termin sesji uzależniony od 

wyborów samorządowych  
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 18 ust.1 Statutu Gminy Ustronie Morskie przedkłada się do

zatwierdzenia nowy plan pracy Rady Gminy na 2018 rok. Nowy plan pracy zawiera ramowe czasowo

terminy sesji oraz tematy sesji. Mając na względzie powyższe zasadnym jest podjęcie uchwały w

przedmiotowej sprawie.
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