
RADA GMINY OSTR6WEK
pow. wielunski , woj. 16dzk«

Nasz znak : RG.0002.4.20I6 Ostrowek, dnia ISczerwca 2016r.

Uprzejmie / a p r a s z am na XV scsj$ Rady Gminy Ostrowek, ktora odb^dzie
si? w dniu 30 c/crwca 2016r. /c/wartek/ o god/. 10°° w sali Urzcdu Ciminv

w Qstrpwku.

Proponowany porzadek obrad :

1. Otwarcie ohrad XV scsji Rady ( .mim.
2. Przyjgcie porzqdku obrad oraz protokotu z sesji Kady Gminy.
3. Powolanie Komisji Uchwal i Wniosk6w.
4. Informacja z dzialalnosci Wojta pomiyd/v sesjami.
5. Informacja z dzialalnosci Komisji.
6. Interpelacjc radnych.
7. Zaciqgniecie kredytu - podjecie uchwaly.
8. Zmiany w budzecie gminy - podje.de uchwaly.
9. Zmiany w Wieloletnicj Prognozie Finansowej ( .min> Ostrowek - podj^cie uchwaty.
10. Przyjfcie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrowku /a 2015 rok - podjecie uchwaly.
1 I . Zatwierdzcnie sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrowku za 2015 rok - podj?cie uchwaly.
12. Przyj^cie sprawozdania /, d/.ialalnosci GOPS w Ostr6wku za 2015 rok- podj^cie uchwaly.
13. Ocena zasob6w pomocy spolecznej - (do wgltidu w
14. Sprawozdanie z wykonania dochodow i wydatkow na profilaktyke i przeciwd/.ialanie alkoholizmowi w

2015 roku.
15. Kozpatrzcnie sprawozdania finansowego /.a 2015 rok wraz ze sprawozdanicm z wykonania budzetu

gminy:
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowcj,
- opinia Komisji Rewizyjnej,
- dyskusja,
- zatwicrdzcnic sprawozdania finansowego za 2015 rok - podjtjcie uchwaly.

16. Udzielenie absolutorium Wojtowi Gminy:
- wniosek Komisji Rewizyjnej,
- opinia Regionalnej l/.by Obrachunkowej,
- gtosowanie,
- podj^cie uchwaty.

17. Ustalenie regulaminu okrcslaj^cego wysokosc oraz szczegolowc warunki przyznawania nauczycielom
dodatkdw: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektorych innych sktadnik6w
wynagrodzcnia, a takze wysokosci, szczegolowych zasad przyznawania i wyplacania dodatku
mieszkaniowego - podj^cie uchwaly.

18. Zasady korzystania i ustalenia oplat za wynajem pomieszczeii szkolnych w placowkach oSwiatowych, dta
kt6rych organem prowadzacym jest Gmina Ostr6wek - podji^cie uchwaly.

l{). Sprzedazy nieruchomosci grunlowej niezabudowanej oznaczonej numerem d/Jalki 163/1 o pow. 0,0923
ha polozonej w Kudlicach - podj^cic uchwaly.

20. Sprzedazy nieruchomoici gruntowcj niczabudowanej oznaczonej numerem d/.ialki 163/2 o pow. 0,1099
ha polozonej w Rudlicach - podjt^cie uchwaly.

21. Sprzedazy nieruchomosci gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem dzialki 163/3 o pow. 0,1346
ha polozonej w Rudlicach - podj^cie uchwaly.

22. Sprzedazy nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem dzialki 980 o pow. 0,3900 ha polozonej w
Okalewie - podj^cie uchwaly.

23. Przyj^cie regulaminu utrzymania czystosei i porzifdku na terenie gminy Ostr6wek - podj?cie uchwaly.
24. Okreslenia terminu, cz^stotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- podjfcie uchwaly.
25. OkreSlenia terminu, czcstotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od domku letniskowego lub innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe-
podj^cie uchwaly.



26. Szczegdlowy sposob i /.akrcs swiadr/i M K I uslug w zakresie odhierania odpadow komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow - podjccic uchwaly.

27. Wzoru dcklaracji o wysokosci opiaty za gospodarowanic odpadami komunalnymi skladancj przez
wla^cicieli nieruchomosci - podj^cie uchwaly.

28. Przyjfcie Strategii Rozwoju Cminy Ostrowek na lata 2016-2022 - podjfcie uchwaly.
29. Wolnc wnioski i zapytania.
30. Zamknifcie obrad XV scsji Rady dlminy.

Przewodni

iAndr-.ej oje vo da

/godnic f art. 2? usl.3 Ustawy / dnia X murca I990r. o samor/ad/ic gmiiinym /I3/.U. / 2( ) IAr . ,poz. 446/,,1'racodawca obowiayany jest /vvolnic
radncgu od pracy /uwtidowej w cchi umo/liwictiia mil hrania ud/ialu w pracach organow gminy


