
Olsztyn, dnia 6 lutego  2017 r.

USC. 0052.1.2017

Pan/i  __________________________________________

_______________________________________________

godnie  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 14 lutego 2017 r.  godz.
1400  w  Urzędzie  Gminy  Olsztyn –  sala  sesyjna,  odbędzie  się  Sesja  Rady  Gminy  Olsztyn
z następującym porządkiem obrad: 

1.   Otwarcie obrad XVIII 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 określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania z budżetu gminy 
      Olsztyn na modernizację systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach 
      mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn. (projekt nr XVIII/187/17).  
5.   Uchwała w sprawie powierzenia zadania własnego Gminie Kłomnice polegającego na 
      zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu”  (projekt nr XVIII/188/17). 
6.   Uchwała w sprawie stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności (projekt nr XVIII/189/17). 
7.   Uchwała w sprawie zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych na 2017 rok” przyjętego uchwałą Nr XVII/182/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20
      grudnia 2016 r. (projekt nr XVIII/190/17).  
8.   Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (projekt nr XVIII/191/17).
9.   Uchwała w sprawie zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022” (projekt nr 
        XVIII/192/17).
10. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu 
      zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica 
      (projekt nr XVIII/193/17).
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/164/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 
      2016 r., w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt nr XVIII/194/17).
12. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
      prowadzonych przez Gminę Olsztyn do nowego ustroju szkolnego (projekt nr XVIII/195/17).
13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  
      awansu zawodowego wypłacanych za 2016 rok nauczycielom zatrudnionym w placówkach 
      oświatowych Gminy Olsztyn.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16 Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
17. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                     Zbigniew Banaszak


