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Uprzejmie zawiadamiam, że wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
i Mienia Komunalnego; Komisji Prawa i Porządku Publicznego; Komisji Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Oświaty, Kultury; Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji
Drogownictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Gminy Olszewo-Borki odbędzie się w dniu 22
marca 2017 roku (środa) o godz. 14.00 w budynku Gimnazjum w Olszewie-Borkach
przy ul. Dojazdowej 14a z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji:
a) protokołu Nr 24/ 17 (Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego);
b) protokołu Nr 27/17 (Komisji Prawa i Porządku Publicznego);
c) protokołu Nr 29/17 i Nr 30/ 17(Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury);
d) protokołu Nr 21/ 17 (Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska);
e) protokołu Nr 22/ 17 (Komisji Drogownictwa i Infrastruktury Technicznej)
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na
lata 2017 -2030;
b) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z
terenu gminy Olszewo-Borki za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
d) trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Olszewo-Borki dla
niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,
osób prawnych lub fizycznych prowadzących wychowanie przedszkolne w niepublicznej
innej formie wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania;
e) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w
publicznych
szkołach
podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Olszewo-Borki oraz określenia liczby punktów za
każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
f) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy
szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Olszewo-Borki oraz
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia;
g) przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Olszewo-Borki
na lata 2017-2019”;
h) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki w 2017 r;
i) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Olszewo - Borki na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym;
j) przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej
Polskiej;
k) nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie Gminy Olszewo-Borki w
miejscowości Zabrodzie;
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nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości
Łazy;
m) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
Informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych w gminie Olszewo-Borki od 1
września 2017 roku.
Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności
pożytku publicznego.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach za 2016 rok.
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie za 2016 rok.
Opracowanie przez poszczególne stałe komisje Rady Gminy sprawozdań z ich działalności
za 2016 rok.
Propozycje zmian w statucie gminy.
Omówienie zasad regulowania rachunków przez Ochotnicze Staże Pożarne za energię
elektryczną i ogrzewanie.
Sprawy różne.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.
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