
 
                                                                                                     Ożarowice, dnia 09.05.2016r. 

 
 
 
                                                                               
             Zawiadamiam,  że  w dniu 16 maja 2016  roku  (poniedziałek)  o  godz. 15.00       
w sali   nr 9  Urzędu  Gminy  w Ożarowicach  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie  Komisji  
Rady Gminy – ( Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu). 
 

               Pismo niniejsze uprawnia do zwolnienia z zakładu pracy na czas trwania 
posiedzenia, zgodnie z art. 24 i 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446). 

 
Porządek posiedzenia : 

 

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku posiedzenia. 
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice w sprawach:  
      2.1) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice  
              na lata 2016-2028 - projekt nr 6/XVII, 
      2.2) zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok – projekt nr 7/XVII, 
      2.3) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę – projekt nr 8/XVII, 
      2.4) zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Program Gospodarki Niskoemisyjnej  
            – projekt nr 9/XVII, 
      2.5) nabycia nieruchomości gruntowej – projekt nr 10/XVII, 
      2.6) nabycia nieruchomości gruntowej – projekt nr 11/XVII, 
      2.7) nabycia nieruchomości gruntowej – projekt nr 12/XVII, 
      2.8) nabycia nieruchomości gruntowej – projekt nr 13/XVII, 
      2.9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – projekt nr 14/XVII, 
      2.10) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – projekt nr 15/XVII, 
      2.11) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 16/XVII, 
      2.12) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym –  
               projekt nr 17/XVII, 
      2.13) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym –  
               projekt nr 18/XVII, 
      2.14) poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu  
               Onkologii – projekt nr 19/XVII, 
4.  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz  
     informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu  
     tarnogórskiego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.  
5.  Wybór Przewodniczącego Komisji w związku ze złożoną rezygnacją. 
6.   Wolne wnioski. 
7.   Zakończenie posiedzenia. 
 

                                                                                                             Przewodniczący  
                                                                                                     Komisji Rozwoju  
                                                                                              Gospodarczego i Budżetu 
 
                                                                                               /   Marian  Czernikarz / 


