
 

 
O G Ł O S Z E N I E 

 

W dniu  15 czerwca 2016 roku  (środa) 
o godz. 14.00  

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

XVIII  sesja Rady Gminy Ożarowice 
 
 

 

          Przewodniczący Rady Gminy  
            mgr  inż. Marian Czernikarz 

 
Projekt porządku  obrad sesji : 

   
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór Sekretarza obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie. 
4 .  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVII/2016. 
5.   Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy. 
6.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania z wykonania budżetu   
        gminy za 2015 rok - 
       -  przedstawienie  opinii RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
8.   Przekazanie informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok. 
9 .  Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  
       Wójtowi Gminy za 2015 rok oraz opinii RIO Katowice o wniosku Komisji Rewizyjnej. 
10.  Podjęcie uchwał w sprawach : 

10.1)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok –  
          projekt nr 1/XVIII,       
10.2)  udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2015 rok –     

projekt nr 2/XVIII, 
      10.3) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice  
               na lata 2016-2028 - projekt nr 3/XVIII, 
      10.4) zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok – projekt nr 4/XVIII, 
      10.5) częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
               ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 
               wielodzietne – projekt nr 5/XVIII, 
      10.6) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  
               odpadami komunalnymi - projekt nr 6/XVIII, 
      10.7) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/146/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia  
               28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
               odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na 
               terenie Gminy Ożarowice – projekt nr 7/XVIII, 
      10.8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
               komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie  
               Gminy – projekt nr 8/XVIII, 
      10.9) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice  
               – projekt nr 9/XVIII,   
      10.10) wyrażenia zgody na przyjęcie pomocy rzeczowej, poprzez nieodpłatne nabycie  
                 należących do Gminy Wojkowice udziałów w spółce Górnośląskie Towarzystwo 
                 Lotnicze S.A. z siedzibą w Katowicach – projekt nr 10/XVIII, 
      10.11) uchylenia Uchwały Nr XVI/157/2016 Rady Gminy Ożarowice  z dnia 17 marca  
                 2016 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
                 zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice  w 2016 roku –  
                 projekt nr 11/XVIII, 
 
 



 
 
 
      10.12) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 
                 zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2016 roku – projekt nr 12/XVIII,  
      10.13) uchylenia Uchwały Nr XVI/158/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 17 marca  
                 2016 roku w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność  
                Gminy służebnością gruntową oraz służebnością przesyłu – projekt nr 13/XVIII,    
      10.14) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 14/XVIII, 
      10.15) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 15/XVIII, 
      10.16) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 roku –  
                 projekt nr 16/XVIII, 
      10.17) rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/XVIII, 
11.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy. 
12.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, wolne wnioski i  sprawy   
       bieżące. 
13.  Interpelacje i zapytania. 
14.  Zakończenie obrad sesji. 

 


