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72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 

tel. (+48 91) 321 26 61, e-mail: biuro.rady@um.swinoujscie.pl 

 

Świnoujście, dnia 20.02.2023 r. 

BRM.0002.75.62.2023 

         

      

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 LXXV sesję Rady Miasta Świnoujście  

VIII kadencji na dzień:  

 

28 lutego 2023 r. (wtorek) 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). 
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Projekt 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD LXXV SESJI 

VIII KADENCJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE,   

która ma się odbyć w dniu 28 lutego 2023 r. (wtorek) 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. Przedstawienie:  

a/ sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Świnoujściu za 2022 rok; 

b/ informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Świnoujście w roku 2022;  

c/ informacji o stanie bezpieczeństwa na obszarze Świnoujścia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście 

na rok 2023. 

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

Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023 – 2035. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Portowa). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Świnoujście do grona 

Członków Wspierających Stowarzyszenie Uznamsko - Wolińska Dolina Wodorowa z siedzibą  

w Świnoujściu. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Świnoujściu zadania własnego Gminy Miasto Świnoujście w zakresie zarządzania obiektami użyteczności 

publicznej – Miejskimi Płatnymi Parkingami Niestrzeżonymi położonymi na terenie Gminy Miasto 

Świnoujście oraz parkingiem działającym w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanym  

w Świnoujściu przy ul. Norberta Barlickiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z Miejskich Płatnych Parkingów Niestrzeżonych 

położonych na terenie Gminy Miasto Świnoujście poza drogami publicznymi oraz zasad korzystania  

z parkingu Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Norberta Barlickiego. 

15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat z usługi przewozowe lokalnego transportu 

zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Świnoujście – „Komunikację Autobusową” Sp. z o.o.  

w Świnoujściu, ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, ustalenia opłat dodatkowych oraz 

zatwierdzenia Regulaminu przewozów osób i rzeczy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego 

„Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu. 

16. Rozpatrzenie zawiadomienia o możliwości naruszenia przez Radnych Rady Miasta Świnoujście zakazu 

ustalonego treścią art. 24 f ust. 1 i art. 24 e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

17. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022. 

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

19. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Elżbieta Jabłońska 

 

 


