
RADA GMINY OSTR6WEK
pow.wieluf>ski,woj.l6dzki

Nasz znak : RG.0002.4.2017 Ostrowek, dnia 30 maja 2017r.

Uprzejmie z a p r a s z a m na XXIII sesj? Rady Gminy Ostrowek, ktora
odb^dzie si? w dniu 8 c/crwca 2017r. /c/wartck/ o god/. 10 w sali narad Urz^du
Gminy w Ostrowku.

Proponowany por/adck ohrad :

1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.
2. Przyj^cie porztjdku obrad oraz protokolu z sesji Rady Gminy.
3. Powolanie Komisji Uchwal i Wnioskow.
4. Informacja z dzialalnosci Wojta pomi^dzy sesjami.
5. Informacja z dzialalnosci Komisji.
6. Interpelacje radnych.
7. Przyj^cie sprawozdania finansowego SPZPOZ w Ostrowku za 2016 rok - podjecie uehwaly.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOUKiS w Ostrowku za 2016 rok- podjecie uchwaly.
9. Przyjecie sprawozdania z dzialalnosci GOPS w Ostr6wku za 2016 rok- podjecie uchwaly.
10. Ocena zasob6w pomocy spolecznej.
11. Sprawozdanie z wykonania dochod6w i wydatkdw na profilaktyk^ i przeciwdzialanie

alkoholizmowi w 2016 roku.
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budzetu gminy:
- opinia Regionalncj Izby Obrachunkowej,
- opinia Komisji Rewizyjnej,
- dyskusja,
- zatwierdzenie sprawozdania Hnansowego za 2016 rok - podjecie uchwaly.

13. Udzielenie absolutorium W6jtowi Gminy
- wniosek Komisji Rewizyjnej
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- glosowanie,
- podjecie uchwaly.

14. Zmiany w budzecie gminy - podjecie uchwaly.
15. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek- podjecie uchwaly.
16. Zaci^gni^cie kredytu - podjecie uehwaty.
17. Podjecie uchwaly zmieniajqcej uchwaly Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Ostr6wek z dnia

28.l0.2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo$ci z tytulu realizacji nowych
inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Ostr6wek w ramach pomocy de
mini mis.

18. Przyj^cie Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 - podjecie uchwaly.

19. Zasady udzielania i rozmiaru znizek nauczycielom, klorym powierzono stanowiska kierownicze \
przedszkolach, szkolach podstawowych oraz przyznawania zwolnienia od obowiazku realizacji
/;i jet- dydaktycznych, wychowawczych, opiekuriczych prowadzonych bezpo^rednio z uczniami -
podjecie uchwaly.

20. Zmiana uchwaly w sprawie sprzedazy nieruchomo^ci gruntowej niezabudowanej oznaczonej
numerem dzialki 420 o pow. 0,1800 ha polozonej w Nietuszynie- podjecie

21. \Volnewnioskiizapytania.
22. Zamkniecie obrad XXIII sesji Rady Gminy. Przewoi

Zgodnic zart. 25 ust.3 Ustawy / dnia 8 marca I990r. o samorzqdzie gminnym /Dz.ll. / 201dr. ,po/. 446 / JPracodawJa obowiq/any j
zwolnic radncgo od pracy zawodowej \ cclu umozliwicnia mu hrania ud/ialu w pracach organow gminy


