
       Ojrzeń, dnia 14 września 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 XXX Sesję Rady Gminy Ojrzeń, 

która odbędzie się dnia 22 września 2017 roku o godzinie  14:00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Ojrzeniu. 

Ustalam następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy Ojrzeń. 

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

4. Przedstawienie uchwały RIO w Warszawie wyrażającej opinię o przedłożonej przez 

Wójta Gminy Ojrzeń informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 

2017 roku. 

5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ojrzeń za pierwsze półrocze 

2017 roku. 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

 

a. zaliczenia drogi w m. Bronisławie do kategorii dróg gminnych; 

b. zaliczenia odcinka drogi w m. Ojrzeń ul. Przedszkolna do kategorii dróg 

gminnych; 

c. zmiany uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017 

r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 

r.; 

d. zmiany uchwały Nr XLI/247/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 maja 2014 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin nauczycieli; 

e. podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody głosowania; 

f. podziału Gminy Ojrzeń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; 

g. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2017; 

h. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń; 

i. zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2017; 

 

 

 

 

 



7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Interpelacje i zapytania sołtysów. 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         /-/ Grzegorz Lejman 

 

 

 

                                                                      

 


