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Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r, poz. 446)

PrzewodniczącyPrzewodniczący   RadyRady   GminyGminy   OrnontowiceOrnontowice   zwołujezwołuje   SesjęSesję   RadyRady   GminyGminy
ww                          dniudniu             22 lutego  22 lutego             br.br.                          oo                          godz.godz.                          16:0016:00              

ww   salisali   konferencyjnejkonferencyjnej   RadyRady   GminyGminy   Ornontowice.Ornontowice.

Porządek     obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uwagi do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Ochrona zdrowia i sprawy socjalne w Gminie Ornontowice.
5. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
6. Sprawozdanie  przewodniczącego  Klubu  Radnych  OKS  oraz  Klubu  Radnych  GiP z  prac

Klubów między sesjami.
7. Informacja o realizacji uchwał i pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy między sesjami.
8. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej Gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia
w Ornontowicach za rok 2016,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ARTerii –  Centrum Kultury i Promocji
w Ornontowicach za rok 2016,

3) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej
w Ornontowicach za rok 2016,

4) zmiany Uchwały Nr XXVI/209/16 Rady Gminy Ornontowice z  dnia  30  listopada
2016  r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Ornontowicach,

5) udzielenia  dotacji  celowej  na  pomoc  finansową  dla  Powiatu  Mikołowskiego
w 2017 r.,

6) zmian budżetu Gminy na 2017 rok,
7) projektu  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjum do nowego ustroju

szkolnego,
8) określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, dla

którego  organem prowadzącym  jest  Gmina  Ornontowice,  określenia  dokumentów
niezbędnych  do  określenia  tych  kryteriów  oraz  przyznania  liczby  punktów  dla
poszczególnych kryteriów,

9) określenia  kryteriów naboru  do  klas  pierwszych  szkoły podstawowej,  dla  których
organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, do postępowania rekrutacyjnego dla
kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  szkoły  oraz  określenia  dokumentów
niezbędnych  do  potwierdzenia  tych  kryteriów  i  przyznania  liczby  punktów  dla
poszczególnych kryteriów,

10) przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji
podmiotów  określonych  w art. 403 ust. 4 Ustawy  Prawo  ochrony  środowiska
w Gminie Ornontowice,



11) zmiany Uchwały Nr XXVII/222/16 Rady Gminy Ornontowice z dnia 14 grudnia 2016
r. w sprawie pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie
zadania własnego na 2017 r.,

12) nabycia  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  ewidencyjnymi
numerami  działek  1586/35  i 1587/35  położonych  w Ornontowicach  przy
ul. Okrężnej.

10.  Sprawy bieżące.
11.  Informacja o realizacji inwestycji w gminie.
12.  Interpelacje radnych.
13.  Wolne głosy i wnioski.
14.  Zakończenie sesji.

                                                                              

  Przewodniczący Rady Gminy 
                                                         

                                                                     Tadeusz Zientek

(Zwolnienie radnych z pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r, poz. 446)
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