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Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje
XIV Sesję Rady Gminy

w dniu 18 grudnia br.  o godz.  15:30w dniu 18 grudnia br.  o godz.  15:30
w sali  konferencyjnej Rady Gminy Ornontowicew sali  konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice,
b) zmian budżetu Gminy na 2019 rok,

7. Budżet Gminy na 2020 rok:
a) omówienie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c) opinia Komisji Budżetu i Inwestycji o projekcie budżetu,
d) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,
e) przedstawienie  stanowiska  Wójta  w  przypadku  nieuwzględniania  wniosków  Komisji

Budżetu i Inwestycji,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy

Ornontowice na lata 2019-2024,
h) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok,
b) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2020 rok,
c) powołania Komisji  Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

na  stanowisko  dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  -
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach,

d) ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice,
e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2020,
f) zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których

zastosowano ekologiczne źródło ciepła,
g) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie zadania

własnego na 2020 r.,
h) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ornontowice do obliczenia zwrotu

rodzicom kosztów przewozu dziecka do placówki, w roku szkolnym 2019/2020
9. Informacje Wójta Gminy.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Interpelacje radnych.
12. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
13. Zamknięcie sesji.

                                                          

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
       

              Henryk Nieużyła
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