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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             23 sierpnia  23 sierpnia             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. 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 2017 r.,

2) zmian budżetu Gminy na 2017 rok,

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice,

4) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny
Gminy Ornontowice i jednostek podległych oraz wskazania organów lub osób do tego
uprawnionych,

5) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Ornontowice”, 

6) regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego
dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice.

7) uchylenia uchwały nr XXXIII/280/17 z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie określenia
przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po Gimnazjum im. Noblistów Polskich w
Ornontowicach włączonym do ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w
Ornontowicach,

8) zmiany  w  uchwale  nr  XXXI/267/17  z  dnia  26  kwietnia  2017  roku  dotyczącej
udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Mikołowskiemu  na  realizację  zadania:
"Przebudowa  ulicy Zamkowej  w Ornontowicach  na  odcinku od  wyjazdu  z  KWK
Budryk do granicy z Czerwionką - Leszczyny - etap II",

9) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umów  dzierżawy  części  nieruchomości
niezabudowanych   oznaczonych  jako  działki  numer  2938/60  i   3376/60  oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas
nieokreślony,

10) wyrażenia  zgody  na  zbycie  w drodze  bezprzetargowej  prawa  użytkowania
wieczystego do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach
przy ul. Cyprysowej,



11) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa własności do niezabudowanej
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3495/171
położonej w Ornontowicach przy ul. K. Miarki,

12) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa własności do niezabudowanej
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3497/171
położonej w Ornontowicach przy ul. K. Miarki, 

13) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa własności do niezabudowanej
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3499/171
położonej w Ornontowicach przy ul. K. Miarki,

14) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 104 położonego w Ornontowicach
przy ul. Żabik 9,

15) warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia  prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności  nieruchomości
stanowiących własność Gminy Ornontowice.

       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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