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Ustronie Morskie, 16.06.2015 r. 

RG.0002.8.6.2015.ORV  

 

ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE 

 Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 24 czerwca 2015 roku (środa) VIII/2015 

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 VI z VI/2015 Sesji Rady Gminy z 29 kwietnia 2015 roku; nr VII z 

VII/2015 Sesji Rady z dnia 28 maja 2015 r. 

 

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

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

 

3. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2015r. w zakresie 

 bezpieczeństwa na wodach, 

 bezpieczeństwa publicznego, 

 imprez artystycznych, 

 spraw komunalnych, 

 innych spraw. 

 

4. Głos mieszkańców. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014: 

a.  wystąpienie Skarbnik Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu 

b.  zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział 

w Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, 

c. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014. 

d.  zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w 

Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady w 

sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 

2014, 

6.  Przedstawienie projektów uchwał: 
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A. Druk nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie 

za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2014 rok - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok 

samorządowych instytucji kultury Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015- dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. Druk nr 5 - w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy 

 Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 6- w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Gminy 

Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od 

nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

H. Druk nr 7 – w sprawie wystąpienia Gminy Ustronie Morskie ze Stowarzyszenia „Lokalna 

Grupa Rybacka” pod nazwą „Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka” - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

I. Druk nr 8 – w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do tworzącego się 

stowarzyszenia pn Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „MORZE I 

PARSĘTA” 

J. Druk nr 9 – w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Ustronie Morskie.  

7. Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

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

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie sesji. 




