
 

 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

W dniu  17  marca  2016 roku  (czwartek) 
o godz. 14.00  

w  sali nr 9 Urzędu Gminy w  Ożarowicach 
ul. Dworcowa 15  odbędzie się 

XVI  sesja Rady Gminy Ożarowice 
 

 

 

 

                  Wiceprzewodniczący 
                         Rady  Gminy  
            mgr  inż. Tomasz Wyszyński 

 
Projekt porządku  obrad sesji : 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór Sekretarza obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie. 
4. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej  w Ożarowicach  

zaświadczenia o  wyborze na radnego.              
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru  Przewodniczącego Rady Gminy. 
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy: 

- zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania,  
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – projekt nr 1/XVI. 

8 .  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XV/2016. 
9.   Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy. 
10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
11. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami  
      Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
      na 2015 rok”. 
12  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
      Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku. 
13. Podjęcie uchwał w sprawach : 
      13.1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
                Alkoholowych na rok 2016 -  projekt nr 2/XVI, 
      13.2) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice  
               na lata 2016-2028 - projekt nr 3/XVI, 
      13.3) zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok – projekt nr 4/XVI, 
      15.4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie  
               zadania związanego z prowadzeniem w 2016 roku punktu informacyjno- 
               doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Ożarowice  - projekt nr 5/XVI, 
      13.5) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych,  
               dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarowice – projekt nr 6/XVI, 
      13.6) Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności  
               zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2016 roku – projekt nr 7/XVI, 
      13.7) zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy służebnością 
               gruntową oraz służebnością przesyłu – projekt nr 8/XVI, 
      13.8) wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Ożarowice ze spółki pod firmą Recykling 
               Wojkowice Sp. z o o. z siedzibą w Wojkowicach oraz udzielenie pomocy rzeczowej  
               Gminie Wojkowice poprzez nieodpłatne zbycie należących do Gminy Ożarowice 
               udziałów w tej spółce – projekt nr 9/XVI, 
 



 
 
 
 
      13.9)   nabycia nieruchomości gruntowej – projekt nr 10/XVI, 
      13.10) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 11/XVI, 
      13.11) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 12/XVI, 
 
14.  Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy. 
15.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, wolne wnioski i  sprawy   
       bieżące. 
16.  Interpelacje i zapytania. 
17.  Zakończenie obrad sesji. 
 

 


