
Nowe Ostrowy, 08.08.2016 r. 
 

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

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy, iż 19 sierpnia                  

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

odbędzie się XX sesja Rady Gminy Nowe Ostrowy. 

Proponowany porządek: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy. 
4. Interpelacje i zapytania. 
5. Przedstawienie sprawozdania z osiągniętych wyników w nauce dzieci i młodzieży  

w roku szkolnym 2015/2016 z placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Nowe Ostrowy. Informacja o przygotowaniu Przedszkola, Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. 

6. Informacja o eksploatacji urządzeń melioracyjnych. 
7. 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) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Ostrowy”, 
d) zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach 

administracyjnych Gminy Nowe Ostrowy, 
e) zmiany uchwały nr VII/42/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę                         
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

f) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 

g) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 

h) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 

i) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy, 

j) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy, 

k) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas 
oznaczony, 

l) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy, 

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



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

o) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokalu z udziałem                   
w części wspólnej gruntu od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna                         
z siedzibą w Warszawie. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Jacek Olesiński 


