
Szanowny/ S/anowna
RADA GMtt Pan/Pani - radny/radna

pow.wielunski,

Nasz znak : RG.0002.3.2014 Ostrowek, dnia 18 marca 2014r.

Uprzejmie z a p r a s z a m na XXXIV sesj$ Rady Gminy Ostrowek, ktora
odb^dzie si^ w dniu 31 marca 2014r. /poniedzialek/ o godz. IP00 w sali narad Urz^du Gminy
w Ostrowku.

Prononowany porzadek obrad :

1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
2. Przyjecie porzijdku obrad XXXIV sesji Rady Gminy oraz protokolu z ostatniej sesji.
3. Powotanie Komisji Uchwal i Wniosk6w.
4. Informacja z dzialalnosci Wojta pomiedzy sesjami.
5. Informacja z dzialalnosci Komisji.
6. Interpelaeje radnych.
7. Likwidacja Szkoly Podstawowej w Wielgiem - podjecie uchwaly.
8. Zmiany w budzecie gminy - podjecie uchwaly.
9. Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostr6wek - podjecie uchwaly.
10. Informacja z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieti na poszczegolnych stopniach awansu

zawodowego w szkotach prowadzonych prze/, jednostkf samorzqdu terytorialnego.
1 1. Wyrazenie zgody na wyodr^bnienie w budzecie gminy srodkow stanowiqcych fundusz solecki - podjecie

uchwaly.
12. Przyjecie programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na

terenie Gminy Ostrowek w 2014 roku - podjecie uchwaly.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Ostr6wek na lata 2011-

2015 za 2013 rok.
14. Sprawozdanie z Programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie za 2013 rok.
15. Utworzenie obwodu gtosowania w zakladzie pomoey spolecznej w wyborach do Parlamentu

Europejskiego zarzqdzonych na dzien 25 maja 2014r. - podjecie uchwaly.
16. Sprzedaz nieruchomosci gruntowcj oznaczonej numerem dzialki 268/1 o pow.0,3000 ha polozonej w

Ostrowku dotychczasowcmu dzierzawcy- podj^cie uchwaly.
17. Najem lokalu uzytkowego potozonego w budynku Szkoly Podstawowej w Wielgiem dotychczasowcmu

najemcy — podjecie uchwaly.
18. Rozpatrzenie pisma pani Dyrektor Szkoly Podstawowej w Janowie w sprawie utworzenia przedszkola

dla dzieci 3 i 4 letnich w Janowie.
19. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w sprawie dofinansowania do zakupu

samochodu sluzbowego nicoznakowanego.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamkni£cie obrad XXXIV sesji Kady Gminy.

Z-ca Przewodnicz^cego
Grujfiy

Andrzej Koziolek

Zgodnie z art. 25 ust.3 Ustawy zdtiia 8 marca I990r. o samorzadzie gminnym /D/.U. Nr I42,poz. 1591 / ..Pracodawcaobowiazanyjcst zwolnic
radncgo od pracy /.awodowcj w culu umo^liwicnia mu hrania udziatu w pracach organow gminy


