
  Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2017 r. 
 
USC. 0052.5.2017 
 

Pan/i  _________________________________________ 
 
          __________________________________________ 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 7 września 2017 r.  godz. 
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  w  Urzędzie  Gminy  Olsztyn –  sala  sesyjna,  odbędzie  się  Sesja  Rady  Gminy  Olsztyn z 

następującym porządkiem obrad:  
 

1.   Otwarcie obrad XXII Sesji  Rady Gminy,  przyjęcie  porządku  obrad i protokołu z poprzedniej 
Sesji. 

2.   Powołanie komisji uchwał i wniosków. 
3.   Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji. 
4.   Uchwała  w  sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  
      zawarcia umowy dzierżawy (projekt nr XXII/235/17).   

5.   Uchwała  w  sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu    
      zawarcia umowy najmu (projekt nr XXII/236/17).  

6.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  
      zawarcia umowy dzierżawy (projekt nr XXII/237/17).   

7.   Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/196/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego  
      2017 r., podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości   
      położonych w Przymiłowicach i obciążenie ich odpowiednimi służebnościami  (projekt nr      

       XXII/238/17).   

8.   Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia  
      2016 r., podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości  
      położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami (projekt   (nr XXII/239/17).   

9.   Uchwała  w  sprawie  zmiany Uchwały Nr XIII/121/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia  
      2016 r., podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości   
      położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami (projekt nr XXII/240/17).   

10. Uchwała  w  sprawie  zmiany Uchwały Nr XIII/122/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia  
      2016 r., podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości  
      położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami (projekt nr XXII/241/17).   

11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/123/16 Rady Gminy Olsztyn  z dnia 26 kwietnia   
2016 r., podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości 
położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami (projekt nr XXII/242/17). 

12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/124/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia  
      2016 r., podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości  
      położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami (projekt nr XXII/243/17). 
13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej  w miejscowości Olsztyn  
      (projekt nr XXII/244/17). 
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia  
      6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu  
      Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na  
      lata 2014-2020 (projekt nr XXII/245/17). 
15. Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Olsztyn do roku 2022”  
      (projekt nr XXII/246/17). 
16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (projekt nr XXII/247/17). 
17. Uchwała  w sprawie  zmian  w  „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022” (projekt     

       nr  XXII/248/17). 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
20. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty. 
21. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy. 


