Ostrowice, dnia 28 lutego 2013 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Ostrowice
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XVI Sesję VI Kadencji Rady Gminy Ostrowice.
Sesja odbędzie się dnia 08 marca 2013 r. (piątek) o godz. 0900 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostrowicach.
Porządek obrad:
I.
Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
II.
Przedstawienie porządku obrad.
III.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV.
Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
V.
Informacja z działalności:
1) Komisji Rady w okresie między sesjami.
2) Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między Sesjami.
VI.
Pytania i wnioski.
VII.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
2) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ostrowice oraz planów pracy Komisji Rady Gminy Ostrowice na rok 2013;
3) uchylenia uchwały XV/129/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w Nowym Worowie stanowiących własność
Gminy Ostrowice;
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Ostrowice;
5) w przedmiocie utworzenia spółki;
6) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice;
7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ostrowice;
8) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrowice na lata 2013 - 2015;
9) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowice;
10) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zwolnienia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
11) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
12) zmiany uchwały Nr XV/122/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za
pojemnik o określonej pojemności;
13) zmiany uchwały Nr XV/124/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji;
14) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostrowice.
VIII.
IX.

Wolne głosy, komunikaty.
Zamknięcie sesji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 25, ust. 3 i 4 ustawy cytowanej na wstępie, pracodawca zobowiązany jest zwolnić
radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Błachuta

