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Przewodniczący  Rady Gminy Ornontowice zwołuje  
VI Sesję Rady Gminy

ww                          dniudniu             21 marca 21 marca                          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. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2018.
5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
6. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
7. Sprawozdanie  przewodniczącego Klubu Radnych  „Dla Ornontowic” z  prac Klubu między

sesjami.
8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i ustaleń Rady.
9. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej Gminy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy na 2019 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice,
c) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia

w Ornontowicach za 2018 r. oraz zawartą w nim propozycję podziału zysku netto,
d) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok

2020,
e) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego,
f) ustalenia  planu  sieci  publicznej  szkoły  podstawowej  prowadzonej  przez  Gminę

Ornontowice  oraz  określenia  granic  obwodu  publicznej  szkoły  podstawowej,
od 1 września 2019 roku,

g) poparcia Apelu Starosty oraz Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mikołowskiego,
h) przyjęcia:”Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganiu

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na 2019 rok”,
i) zmian w uchwale Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w

sprawie  przyjęcia  Regulaminu  przyznawania  dotacji  celowych  z  budżetu  Gminy
Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji,

j) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 16 położonego
w Ornontowicach przy ul. Akacjowej 27,

k) wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy
Ornontowice na lata 2019-2023

11.  Interpelacje radnych.
12.  Wolne głosy i wnioski, komunikaty i informacje.
13.  Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                Henryk Nieużyła
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