
RADA GMWY OSTR6WEK

Nasz znak : RG.0002.5.2015 Ostr6wek, dnia 10 czerwca 2015r.

Uprzejmie z a p r a s z a m na VII sesj$ Rady Gminy Ostrowek, ktora odbqdzie
si? w dniu 26 czerwca 2015r. /piijtek/ o godz. 12
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrowku.

w sail Gminnego Osrodka

Proponowanv porzadek obrad :

1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Gminy.
2. Przyjecie porzqdku obrad oraz protokolu z sesji Rady Cminy.
3. Powolanie Komisji Uchwal i Wniosk6w,
4. Informacja z dzialalnosci Wojta pomiedzy sesjami.
5. Informacja z dzialalnosci Komisji.
6. Intcrpelacjc radnych.
7. Przyj^cie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrtfwku za 2014 rok - podjecie uchwaty.
8. Zatwierdzenie sprawozdania flnansowego GOUKiS w Ostr6wku za 2014 rok - podjecie uchwaly.
9. Przyjecie sprawozdania z dzialalnosci GOPS w Ostr6wku za 2014 rok - podjecie uchwaty.
10. Ocena zasobow pomocy spolecznej.
11. Sprawozdanie z dzialalnosci Zespolu Interdyscyplinarnego w Ostrowku za 2014 rok.
12. Sprawozdanie z wykonania dochod6w i wydatktfw na profilaktyke^ i przeciwdziatanie alkoholizmowi w

2014 roku.
13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu

gminy : opinia RIO; opinia Komisji Rewizyjnej; dyskusja; zatwierdzenie sprawozdania finansowego za
2014 rok- podjecie uchwaly.

14. Udzielenie absolutorium Wojtowi Gminy: wniosek Komisji Rewizyjnej; opinia RIO; podjfcie uchwaly.
15. Wyrazenie zgody na zamian^ nieruchomosci - podjecie uchwaty.
16. Zaciqgniecie kredytu bankowego dtugoterminowego w 2015r. - podjecie uchwaly.
17. Zmiany w budzecie gminy - podjecie uchwaty.
18. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostr6wek na lata 2014-2021 - podjecie uchwaly.
19. godz. 13°° Informacja dotycz^ca stanu bezpieczeristwa i por /adku publicznego w 2014 roku na terenie

Gminy Ostr6wek.
20. Wrgczenie medatu - Zloty Krzyz Zaslugi. <
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamkniecie obrad VII sesji Rady Gminy.

Przewodi.

Andrzej

/JRady

wo da

Zgodniez art. 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzte gminnym/Dz.U. Nr 142,poz. 1591 / ,,Pracoda\vca obowia^any jest zwolnit
radnego od pracy zawodowej w celu unio/.liwienia mu brania udzialu w pracach organow gminy


