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BRM.0002.74.31.2023 

         

      

ZAWIADOMIENIE 
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 39 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Miasto Świnoujście (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 50 poz. 1247, z 2017 r. poz. 1806 i z 2018 r. poz. 4223),  

zawiadamiam, że zwołuję na wniosek Prezydenta Miasta LXXIV sesję Rady Miasta Świnoujście  

VIII kadencji na dzień:  

 

26 stycznia 2023 r. (czwartek) godz. 900 

 

która odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu 

sala 315, II piętro budynek przy ul. Wojska Polskiego 1/1. 
 

 

 

 

Projekt porządku obrad wraz z materiałami w załączeniu. 
 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Elżbieta Jabłońska 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2023 r. poz. 40). 
 

mailto:biuro.rady@um.swinoujscie.pl
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583


 

                                       
Projekt 

 

PORZĄDEK OBRAD LXXIV SESJI 

VIII KADENCJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE,   

która ma się odbyć w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 900 

w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu 

sala 315, II piętro budynek przy ul. Wojska Polskiego 1/1. 

 

1. Sprawy regulaminowe. 

2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie 

międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.  

4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.  

5. Szczegółowa informacja Prezydenta Miasta Świnoujście w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego 

pod nazwą „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin  

w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście 

na rok 2023. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023 – 2035. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Świnoujście. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć 

wychowawczo-dydaktycznych w budynku przy ul. Gdyńskiej 27b w Świnoujściu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenie zasad zwrotu 

wydatków od osób objętych programem w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 

poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.  

15. Informacja o sprawozdaniach z działalności Komisji Rady Miasta za 2022 rok oraz planach pracy na 

rok 2023. 

16. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

        Elżbieta Jabłońska 

 


