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OrHI.0002.41.2017

Pan/V

Obrazów, 2017-10-09

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia s marca 1990 roku  o samorządzie gminnym /t.j.

Dz.U.z2016rokupoz.446zpóźn.zm./zwołujęXŁJses/.gRadyGminywObrazowienadzień16

października /poniedziałek/ 2017 roku o godz. 10Qfl z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z sesji nr XXXIX, XL u dostępne w biurze rady.
4.  Przyjęcie  sprawozdania  o  przebiegu wykonania  budżetu  Gminy   Obrazów  za 1 półrocze 2017r.
(  Opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
5 . hformacja Wójta Gminy z pracy między sesj ami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
-zmian w budżecie Gininy Obrazów na 2017 rok,
-zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029
-powołania  komisji  konkursowej  w celu  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko     kierownika
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  w  Obrazowie  z  siedzibą  w
Świątnikach
-  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  pomiędzy  Gminą  Wojciechowice  i Gminą  Oprazów
w zakresie  objęcia  mieszkańców  Gminy  Wojciechowice  opieką      i usługami  świadczonymi  przez
Środowiskowy      Dom   Samopomocy   w Kleczanowie   dla   osób   przewlekle   psychicznie   chorych
i upośledzonych umysłowo.
L  zawarcia  umowy  o partnerstwie  z Powiatem  Sandomierski  w sprawie  przygotowania  i wspólnej
realizacji    projektu    pn.    Rewitalizacja    miejscowości    Obrazów    współfinansowanego    w ramach
RegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewództwaŚwiętokrzyskiegonalata2014-2020(RPOWŚ
2014-2020) -Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
•wsprawiewyrażeniazgodynazawarcieporozumieniaorazwspólnąrealizacjęzGminami:Wilczyce,
Sadowie,   Wojciechowice,   Waśniów  projektu  pn.   „Ekoenergia  w Gminach  Obrazów,   Wilczyce,
Sadowie, Woj ciechowice, Waśniów" Partnerstwo gmin Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Woj ciechowice,
Waśniów
7. Sprawozdanie Komisji Oświaty o stanie szkół i świetlic na terenie Gminy Obrazów.
8. hterpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Uwa8a:
Sesja Rady Gminy odbędzie się w sali posiedzeń rady-budynek przy placu targowym.
Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych  w dniu sesji o godz. 89Q-w saH posiedzeń
rady- budynek przy placu targowym.

Na podstawie  art.  25  ust.  3  ustawy  z  dnia  s  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  niniejsze
zaproszenie shiży do zwolnienia z pracy.


