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Nasz znak : RG.0002.2.2016 Ostrowek, dnia 17 marca 2016r.

Uprzejmie z a p r a s z a m na XIII sesj^ Rady Gminy Ostrowek, ktora
odb^dzie si$ w

w Ostrowku.
°°dniu 31 marca 2016r. /czwartek/o godz. 10 w sali Urzedu Gminv

Proponowany porzadek obrad :

1. Otwarcie obrad XII I sesji Rady Gminy.
2. Przyjecie pm va i lku obrad oraz protokolu z sesji Rady Gminy.
3. Powolanie Komisji Uchwal i Wnioskow.
4. Informacja z dzialalno$ci W6jta pomiedzy sesjami.
5. Informacja z dziatalno&ci Komisji.
6. Interpelacje radnych.
7. Zmiany w budzecie gminy - podjecie uchwaly.
8. Zmiany w VVieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek - podjecie uchwaly.
9. Przyjecie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz^t na

terenie Gminy Ostrowek w 2016 roku - podjecie uchwaly.
10. OkresJenie trybu i szczeg61owych kryteriow oceny wnioskow o realizacje zadania publicznego w ramach

inicjatywy lokalnej - podjecie uchwaly.
11. Przyjecie sprawozdania rocznego merytorycznego z dziatalnosci SDS w Ostr6wku za 2015 rok.
12. Przyjecie sprawozdania zGminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2015 rok.
13. Wyrazenie zgody na wyodrebnienie w budzecie gminy srodkow stanowiqcych fundusz sotecki - podjecie

uchwaly.
14. Informacja z wysoko&ci sYednich wynagrodzeri nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu

zawodowego.
15. Sprawozdanie z realizacji Programu wspolpracy Gminy Ostr6wek z organizacjami pozarz^dowymi oraz

innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalno§£ pozytku publicznego za 2015 rok.
16. Zmiany w Statucie GOPS - podjecie uchwaty.
17. Okreslenie kryteri6w rekrutacji stosowanych dla kandydat6w do klas pierwszych w postepowaniu

rekrutacyjnym do publicznych szkol podstawowych i publicznego gimnazjum, dla ktdrych organem
prowadzqcym jest Gmina Ostr6wek - podjecie uchwaly.

18. Ustalenie kryteriow rekrutacji, liczby punkttfw za |poszczeg6lne kryteria oraz dokumentow niezbednych
do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola i oddzia!6w przedszkolnych prowadzonych przez Gmine Ostr6wek - podjecie uchwaly.

19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamkniecie obrad XII I sesji Rady Gminy.

Andrze

cy Ridy

Zgodniezart. 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samor/^dzie gminnym /Dz.U. z 2015r. ,poz. 1 5 1 5 / ,,Pracodawca obowi^/.any jest zwolnic
radnego od pracy zawodowej w celu umozliwienia mu brania udzialu w pracach organ^w gminy


