
                                                                                                       Ożarowice, dnia 12.08.2016r. 
    
 
Nr RG 0065-3/ 18 /16 

                                                                      

     Pani  /  Pan 

            a/a 

 

               Zawiadamiam,  że  w  dniu  22 sierpnia 2016 roku   (poniedziałek)  o  godz. 15.00   
w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady 
Gminy –  (Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska). 
           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)  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,       
      2.2)  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
              zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2016 roku – projekt nr 5/XIX  
      2.3)  określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za  
              gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji  
              elektronicznej - projekt nr 8/XIX, 
      2.4)  postulatu renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa              
              Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania gminnych inwestycji  
              drogowych – projekt nr 9/XIX, 
      2.5)  wynajmu pomieszczeń w budynku OSP w Celinach stanowiących własność Gminy 
               Ożarowice na czas powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 10/XIX, 
      2.6)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – 
               projekt nr 11/XIX, 
      2.7)  nabycia nieruchomości gruntowej – projekt nr 12/XIX, 
      2.8)  nabycia nieruchomości gruntowej – projekt nr 13/XIX, 
      2.9)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 14/XIX, 
      2.10) nadania nazwy gminnej drodze publicznej - projekt nr 15/XIX, 
      2.11) nabycia nieruchomości gruntowych – projekt nr 16/XIX, 
      2.12) 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, 
3. Wolne wnioski. 
4. Zakończenie posiedzenia. 
 

 
                                                                                           Przewodniczący Komisji 
                                                                                 Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej 
                                                                                          i Ochrony Środowiska    
   
                                                                                              Joanna  BĄBIK  

 


