
Świnoujście, 16.06.2021 r. 

BRM.0012.2.48.163.2021   
       

ZAWIADOMIENIE 
 

Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta na dzień: 
 

22 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 1200 
 

które odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz zarządzam 

obradowanie w trybie zdalnym. 

 

Projekt porządku obrad:  

1. Sprawy regulaminowe. 

2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 

Świnoujście wotum zaufania („Raport o stanie Miasta Świnoujście za 2020 rok”). 

3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz w sprawie udzielenia absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 

4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Miasto Świnoujście na rok 2021.  

5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2021-2032. 

6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych 

na Budżet Obywatelski 2022 r. 

7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

8. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok. 

9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia 

w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Świnoujście. 

10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego na czas nieoznaczony poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal. 

11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków”. 

12. Omówienie i analiza stanu zaawansowania prac prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o.  

nad źródłem dodatkowego zaopatrzenia Świnoujścia w wodę pitną (pkt z planu pracy komisji). 

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

 

  Przewodniczący 

Komisji Gospodarki i Budżetu 

Sławomir Nowicki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia się radnego z pracy w w/w dniu – art. 25 ust. 3 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038).  


