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Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. Z 2018 r, poz. 994 z późn.zm.)

PrzewodniczącyPrzewodniczący   RadyRady   GminyGminy   OrnontowiceOrnontowice   zwołujezwołuje   SesjęSesję   RadyRady   GminyGminy
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ww   sal isal i   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. Stan oświaty, kultury i sportu 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 planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na II półrocze 2018 r.,

2) zmian budżetu Gminy na 2018 rok,

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice,

4) zmiany Uchwały Nr XXXIX/333/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia
2018 roku w sprawie udzielenia dotacji  celowej na pomoc finansową dla Powiatu
Mikołowskiego,

5) uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

6) wyrażenia  zgody  na  nabycie  niezabudowanych  nieruchomości  gruntowych
położonych w Ornontowicach, przeznaczonych pod poszerzenie ulicy Marzankowice,

7) wyrażenia  zgody  na  nabycie  niezabudowanych  nieruchomości  gruntowych
położonych w Ornontowicach, przeznaczonych pod poszerzenie ulicy Solarnia,

8) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Ornontowicach
przy ul. Żabik 13,

9) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Ornontowice,

10) zasad  usytuowania  na  terenie  Gminy Ornontowice  miejsc  sprzedaży i  podawania
napojów alkoholowych,

11) zatwierdzenia  projektu  Regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Ornontowice,

12) zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród pieniężnych dla trenerów
prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, a także
innych osób (działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w działalności
sportowej.



       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 2018 r, poz. 994 z późn. zm.)
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