
Nowe Ostrowy, 07.06.2016 r. 
 

Z A W I A D O M I E N I E  
 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy, iż 22 czerwca                  

2016 r., tj. środa o godz. 10.00, w Sali obrad w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy 

odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Nowe Ostrowy. 

Proponowany porządek: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy. 
4. Interpelacje i zapytania. 
5. Przedstawienie sprawozdań finansowych Gminy Nowe Ostrowy, sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2015 rok. 
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Nowe Ostrowy 
obejmującego: 
a) bilans z wykonania budżetu, 
b) łączny bilans jednostki, 
c) rachunek zysków i strat, 
d) zestawienie zmian w funduszu. 
2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe 

Ostrowy za 2015 rok. 
3) Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Nowe Ostrowy z 
wykonania budżetu za 2015 rok. 

4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2015 rok. 

5) Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy po zapoznaniu się z: 
a) sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu             

za 2015 rok rozpatrzonym i zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nowe 
Ostrowy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu                            
za 2015 rok,  

b) informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego, 
c) uchwałą  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi            

w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Nowe Ostrowy                   
z wykonania budżetu za 2015 rok, 

d) protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2015 rok, 

e) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy – Zdzisławowi Kostrzewie z 
wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 

f) uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi             
w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe 
Ostrowy w sprawie absolutorium za 2015 rok. 



6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 
rok. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok, 
b) zmiany uchwały nr XIV/106/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2016 – 2019, 
c) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na II półrocze 2016 roku, 
d) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy na II 

półrocze 2016 roku, 
e) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 
f) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy, 
g) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej komórki 

murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony , 
h) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej komórki 

murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony, 
i) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej komórki 

murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony, 
j) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej komórki 

murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony, 
k) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej komórki 

murowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony, 
l) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas 
nieoznaczony, 

m) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o numerze 
ewidencyjnym 91/1 położonej w miejscowości Kołomia w celu poprawy 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

n) sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce gruntu 
i wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego, 

o) sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce gruntu 
i wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego, 

p) sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce gruntu 
i wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego, 

q) sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce gruntu 
i wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego, 

r) sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie 
użytkowania wieczystego i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
wartości lokalu mieszkalnego, 

s) sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce gruntu 
i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego, 

t) sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce gruntu i 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego, 

u) przejęcia przez Gminę Nowe Ostrowy zadania polegającego na utrzymaniu 
zieleni przydrożnej w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 
2016. 

7. Zapoznanie z treścią protokołu nr 11/4/2016 z kontroli przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Nowe Ostrowy w dniu 20 kwietnia 2016 roku. 



8. Zapoznanie z treścią protokołu nr 12/5/2016 z kontroli przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Nowe Ostrowy w dniu 17 maja 2016 roku. 

9. Sprawozdanie Wójta Gminy na temat działalności w okresie międzysesyjnym. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zakończenie obrad. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

      /-/ Jacek Olesiński 


