
 
 
 
 

 
O G Ł O S Z E N I E 

 

W dniu 20 października 2016 roku (czwartek) 
o godz. 14.00  

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

XXI  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 XX/2016. 
5.   Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy. 
6.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
7.   Podjęcie uchwał w sprawach : 
      7.1) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi 
              i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” – 

projekt nr 1/XXI, 
      7.2)  powierzenia Gminnemu Zespołowi Oświaty i Wychowania  Ożarowice z siedzibą  
              w Tąpkowicach prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych   
              zaliczanych do sektora finansów publicznych  – projekt nr 2/XXI, 
      7.3)  nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty i i Wychowania  Ożarowice – 
              projekt nr 3/XXI, 
      7.4)  przyjęcia pojazdu na własność Gminy Ożarowice – projekt nr 4/XXI, 
      7.5)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 5/XXI 
      7.6)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 6/XXI 
      7.7)  nabycia nieruchomości gruntowej – projekt nr 7/XXI, 
      7.8)  uchylenia uchwały Nr XVII/179/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 maja 2016 
              roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – 
              projekt nr 8/XXI, 
      7.9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 9/XXI, 
      7.10)  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice  
               na lata 2016-2028 - projekt nr 10/XXI, 
      7.11)  zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok – projekt nr 11/XXI, 
      7.12) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 12/XXI, 
 
  8.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy. 
  9.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, wolne wnioski i  sprawy   
       bieżące. 
10.  Interpelacje i zapytania. 
11.  Zakończenie obrad sesji.  

 


