
Nasz znak : RG.0002.2.20I5 Ostrowek, dnia 18 marca 20l5r.

Uprzejmie z a p r a s z a m na IV sesje Rady Gminy Ostrowek, ktora odb^dzie
si$ w dniu 30 marca 2Q15r. /poniedzialek/ o godz. 10°° w sali narad Urz^du Gminy w
Ostrowku.

Proponowany porzadek ohrad :

1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy.
2. Przyjgcie porzqdku obrad oraz protokolu z III sesji Rady Gminy.
3. Powolanie Komisji Uchwal i Wnioskow.
4. Informacja z dziatalnosci Wojta pomiedzy sesjami.
5. Informacja z dziatalnosci Komisji.
6. Interpelacje radnych.
7. Zmiany w budzecie gminy - podjecie uchwaly.
8. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2014-2021 - podjecie uchwaly.
9. Przyjecie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na

terenie Gminy Ostrowek w 2015 roku - podjecie uchwaly.
10. Utworzenie obwodu glosowania w zakladzie pomocy spolecznej w wyborach Prezydenta RP

zarzqdzonych na dzieri 10 maja 2015r. - podjecie uchwaty.
11. Powolanie Zespolu do przygotowania wyboru lawnikow na kadencje 2016-2019 - podjecie uchwaly.
12. Wydzierzawienie czesci dziatki polozonej w obr^bie geodezyjnym Wola Rudlicka (koto Szkoty

Podstawowej) dotychczasowemu dzierzawcy - podjecie uchwaty.
13. Podjecie uchwaly w sprawie metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia stawki tej oplaty (dotyczy domk6w letniskowych) - podjecie uchwaty.
14. Przystifpienie do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

polozonego w gminie Ostr6wek w miejscowo^ci Nietuszyna - podjecie uchwaly.
15. Przyj^cie planu kontroli Komisji Rewizyjnej - podjecie uchwaly.
16. Przyj^cie Sprawozdania rocznego merytorycznego z dzialalno^ci SDS w Ostr6wku za 2014 rok.
17. Przyjfcie Sprawozdania z Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2014 rok.
18. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w sprawie dofinansowania do zakupu psa.
19. Informacja z wysokosci £rednich wynagrodzen nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu

zawodowego.

Godz. II3" II czcsc posied/enia w sali (iminnego Osrodka Unowszechniania Kultury i
Sporty \ Ostrowku

20. Informacja o post^pach prac /wiqzanych z przygotowaniem odkrywki w^gla
brunatnego Zloczew.

21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamkni^cie obrad IV sesji Rady Gminy.

Zgodnic zart 25 ust.3 Usiawy z dnia 8 marca I990r. o samor/.qdzie gminnym /Dz.U. Nr 142,po/. 1591 / ..Pracivdawta obowi^eany jest zwolnic
radncgo od pracy zawodowcj w celu umo/liwienia mu brania ud/.iatu w praeach organow gminy
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