
 ZAWIADOMIENIE 
 

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 31marca 2015 roku (wtorek) V/2015 Sesję 
Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy    przy  ul. Rolnej 2. 

Proponowany porządek obrad:   

1.      Sprawy organizacyjne: 
a)   otwarcie, 
b)   ślubowanie Radnej, 
c)    stwierdzenie quorum, 
d)   przyjęcie protokołów nr III/2014 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 roku oraz,  

  nr IV/2014 Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 roku. 
  

2.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy : 
a)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, 
b)      powołanie komisji skrutacyjnej 
c)      przeprowadzenie tajnego głosowania 
d)     podjęcie uchwały stwierdzającej wybór 

  
3.      Przedstawienie projektów uchwał: 

  
A. Druk nr 1- w sprawie zmiany budżetu na 2015rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie 
na lata 2015-2025 – dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych 
Wieniotowo i Ustronie Morskie w jednostce ewidencyjnej Ustronie Morskie – dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie regulaminu korzystania z plaży, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy 
Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5 – w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 
roku - dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. Druk nr 6 – w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy - dyskusja, podjęcie 
uchwały; 



H. Druk nr 8 – w sprawie zmiany Statutu Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie 
uchwały; 

I. Druk nr 9 – w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu 
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - dyskusja, podjęcie uchwały; 

J. Druk nr 10 –w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXIX/197/2012 
z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Ustronie Morskie na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym                                   - dyskusja, podjęcie uchwały; 

K. Druk nr 11 –w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie 
podziału Gminy Ustronie Morskie na stałe obwody głosowania - dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

5.      Interpelacje i zapytania. 

6.      Wolne wnioski. 

7.      Głos mieszkańców. 

8.      Zamknięcie sesji. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

Bernadeta Borkowska 

 


