
 
                                                                                                     Ożarowice, dnia 06.06.2016r. 

 
 
                                                                               
             Zawiadamiam,  że  w dniu 13 czerwca  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. Przedstawienie sprawozdania finansowego Biblioteki I Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice 

w Tąpkowicach za 2015 rok.  
3. Zapoznanie się członków komisji z wykonaniem budżetu Gminy Ożarowice oraz z 

wykonaniem planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego 
za 2015 rok. 

4.   Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice w sprawach: 
      4.1)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok –  

          projekt nr 1/XVIII,       
      4.2)  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice  
               na lata 2016-2028 - projekt nr 3/XVIII, 
      4.3)  zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok – projekt nr 4/XVIII, 
      4.4)  częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
               ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 
               wielodzietne – projekt nr 5/XVIII, 
      4.5)  ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  
               odpadami komunalnymi - projekt nr 6/XVIII, 
      4.6)  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, 
      4..7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
               komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie  
               Gminy – projekt nr 8/XVIII, 
      4.8)  przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice  
               – projekt nr 9/XVIII,   
      4.9)  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, 
      4.10) 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, 
      4.11) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 
                 zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2016 roku – projekt nr 12/XVIII,  
      4.12) 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,    
      4.13) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 14/XVIII, 
      4.14) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 15/XVIII, 
5.  Wolne wnioski. 
6.  Zakończenie posiedzenia. 
       
                                                                                                   Przewodniczący  
                                                                                                     Komisji Rozwoju  
                                                                                              Gospodarczego i Budżetu 
 
                                                                                                     /  Sławomir Hyla  / 


