Ostrowice, dnia 19 listopad 2013 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Ostrowice
Mieszkańcy
GMINY OSTROWICE

Uprzejmie zapraszam na XIX Sesję VI Kadencji Rady Gminy Ostrowice.
Sesja odbędzie się dnia 27 listopada 2013 r. (środa) o godz. 900 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.
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
VII.
Pytania i wnioski.
VIII.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2) określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2014 r.
3) wniesienia przez Gminę Ostrowice dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w organizacji;
4) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Ostrowice;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Ostrowice działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
7) utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Nowym Worowie;
8) utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Ostrowicach;
9) przystąpienia Gminy Ostrowice do związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą
„Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego”;
10) przyjęcia statutu ze zmianami Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego;
11) wyznaczenia delegatów Gminy Ostrowice do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego;
12) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach
przyznawania dodatku energetycznego;

13) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrowice;
14) zmiany załącznika do uchwały w sprawie podziału gminy Ostrowice na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
IX.
Wolne głosy, komunikaty.
X.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Błachuta

