
 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

W dniu  23 sierpnia 2016 roku  (wtorek) 
o godz. 14.00  

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

XIX  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 XVIII/2016. 
5.   Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy. 
6.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7.   Informacja dotycząca wyników sprawdzianu w VI klasach szkół podstawowych oraz  
      wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. 
8.   Podjęcie uchwał w sprawach : 
      8.1) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Ożarowice na  
              lata 2016- 2020 – projekt nr 1/XIX, 
      8.2)  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ożarowice na lata 
              2016-2018 – projekt nr 2/XIX, 
      8.3)  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ożarowice na lata 
              2016-2025 – projekt nr 3/XIX, 
      8.4)  uchylenia Uchwały Nr XVIII/195/2016 Rady Gminy Ożarowice  z dnia 15 czerwca  
              2016 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
              zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice  w 2016 roku –  
              projekt nr 4/XIX,       
      8.5)  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
              zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2016 roku – projekt nr 5/XIX  
      8.6)  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice  
               na lata 2016-2028 - projekt nr 6/XIX, 
      8.7)  zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok – projekt nr 7/XIX, 
      8.8)  określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za  
              gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji  
              elektronicznej - projekt nr 8/XIX, 
      8.9)  postulatu renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa              
              Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania gminnych inwestycji  
              drogowych – projekt nr 9/XIX, 
      8.10) wynajmu pomieszczeń w budynku OSP w Celinach stanowiących własność Gminy 
               Ożarowice na czas powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 10/XIX, 
      8.11) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym –  
                projekt nr 11/XIX, 
      8.12) nabycia nieruchomości gruntowej – projekt nr 12/XIX, 
      8.13) nabycia nieruchomości gruntowej – projekt nr 13/XIX, 
      8.14) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 14/XIX, 
      8.15) nadania nazwy gminnej drodze publicznej - projekt nr 15/XIX, 
      8.16) nabycia nieruchomości gruntowych – projekt nr 16/XIX, 
      8.17) podjęcia czynności proceduralnych mających na celu uzyskanie odszkodowania  
                w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla  
                Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach  – pr. nr 17/XIX, 
  9.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy. 
10.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, wolne wnioski i  sprawy   
       bieżące. 
11.  Interpelacje i zapytania. 
12.  Zakończenie obrad sesji. 


