
       Ojrzeń, dnia 21 czerwca 2017 roku. 

 

ZAPROSZENIE 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), zawiadamiam, że zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy 

Ojrzeń, która odbędzie się dnia 29 czerwca 2017 roku o godzinie  15:00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Ojrzeniu. 

Ustalam następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Ojrzeń. 

3. Informacja z działalności Wójta Gminy Ojrzeń w okresie międzysesyjnym. 

 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

 

a. zmiany uchwały Nr XI/51/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 

2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Zielona, położonej w gminie Ojrzeń; 

b. zmiany uchwały Nr VIII/27/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2015 

r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ojrzeń dla miejscowości Osada Wola; 

c. zmiany uchwały Nr VIII/28/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2015 

r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ojrzeń dla fragmentu miejscowości Nowa Wieś 

d. zmiany uchwały Nr XII/63/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015 

r. zmieniającej uchwałę nr VIII/29/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 

czerwca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń dla fragmentów 

miejscowości: Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin 

e. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Ojrzeń; 

f. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Ojrzeń; 

g. przyjęcia i realizacji „Programu rewitalizacji dla Gminy Ojrzeń”; 

h. uchylenia uchwały Nr XXV/149/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 

2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ciechanowskiemu; 

i. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń; 

j. zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2017; 

 

 



 

 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Interpelacje i zapytania sołtysów. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                           /-/ Grzegorz Lejman 

 


