
Nasz znak : RG.0002/'.20I5 Ostrowek. dnia 20 pazdziernika 2015r.

Uprzejmie z a p r a s z a m n a l X sesj? Radv Gminy Ostrowek. ktora odbedzie
si? w dniu 29 pazdziernika 2Q15r. /czwartek/ o godz. 10 w sal! Urzedu Gminv

w Ostrowku.

Proponowaiu por/.qdek obrad :

1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Cminy.
2. Slubowanie radnego.
3. Przyjecie porzjjdku obrad oraz protokolu z sesji Rady Gminy.
4. Powotanic Komisji Uchwal i Wniosk6w.
5. Informacja z dzialalno&ci Wojta pomi^dzy sesjami.
6. Informacja / dzialalno$ci Komisji.
7. Interpelacje radnych.
8. Zmiany w budzecie gminy - podjecie uchwaly.
9. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostr6wek na lata 2014-2021 - podjecie uchwaly.
10. Informacja z wykonania budzetu gminy za 1 p6trocze 2015r.
11. Listalenie sredniej ceny skupu zyta dla celow podatku rolnego - podjfcie uchwaly.
12. Lstalenie sredniej ceny sprzedazy drewna dla celow podatku lesnego - podjecie uchwaly.
13. Ustalenie podatku od nieruchomo&ci - podjecie uchwaty.
14. Okreslenie wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych - podjecie uchwaty.
15. Zatwierdzenie cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie $ciek6w - podjecie

uchwaly.
16. Wybor Iawnik6w na kadencjf 2016-2019 do S^du Rejonowego w Wieluniu : - powotanie Komisji

Skrutacyjnej, - glosowanie; - podjecie uchwaly.
17. Uzupelnienie sktadu Rady Spolecznej SPZPOZ w Ostr6wku - podjecie uchwah.
18. Podjecie uchwaly zmieniaj^cej LJchwale w sprawie powolania sktadu osobowego stalych Komisji Rady

Gminy.
19. Wydzierzawienie dziatki nr 656/7 o pow. 0,5000 ha polozonej w Wielgiem dotychczasowemu dzierzawcy

- podjecie uchwaly.
20. Informacja o przedlozonych oswiadczeniach maj^tkowych przez radnych i pracownikow Lrzedu

Gminy.
21. \Volnewnioskiizapytania.
22. Zamkniecie obrad IX sesji Rady Gminy.

Przewodn

/ijodnic / an 2> ust.3 I staw\ dnia Ji marca IWOr o siimor/ad/ic gminnym /D/.l' Nr I42.po/ 15MI ..Pracodaw
radncao nd prac> /awodowej w celu umo/liwicnia mti hranm ud/ia)u w pracach organou gmin>


