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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż rozpoczęły się prace budowlane w terenie w związku z realizacją zadania pod
nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach. Operacja współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej  infrastruktury,  w tym inwestycji  w  energię  odnawialną i  w oszczędzanie
energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju
Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020.  Wysokość  przyznanego  dofinansowania  wynosi  63,63%  kosztów
kwalifikowalnych.  Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w
godzinach  pracy  Urzędu  lub  pod  nr  tel.  32/  33-06-224.  Prosimy  o  zachowanie  szczególnej  ostrożności  podczas
poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

                            Wybory samorządowe 2018

Wszystkie informacje związane z organizacją zbliżających się wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego  są  na  bieżąco  zamieszczane  i  aktualizowane  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  naszej  gminy
(www.bip.ornontowice.pl)  w  zakładce:  WYBORY –  Wybory  samorządowe  2018  -  informacje  ogólne;  Wybory
samorządowe 2018 w Ornontowicach;  Kodeks wyborczy, a także na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej przy boisku GKS
Gwarek, w pobliżu ul. Zwycięstwa 7b (za wyjątkiem Kodeksu wyborczego z uwagi na jego obszerność - 259 stron).

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek przedszkolnych

Zgodnie z zapisami  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  „Prawo oświatowe” (Dz. U. z 2017r. poz. 59) obowiązkiem każdej
gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem
przedszkolnym  bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie  przewozu  do  najbliższego  przedszkola,  oddziału
przedszkolnego  w  szkole  podstawowej,  innej  formy  wychowania  przedszkolnego  lub  ośrodka  rewalidacyjno-
wychowawczego,  albo  zwrot  kosztów przejazdu  dziecka  i  opiekuna na  zasadach  określonych  w umowie  zawartej
pomiędzy wójtem gminy a  rodzicami,  jeżeli  dowóz zapewniają  rodzice.  Zapewnienie  bezpłatnego transportu  dzieci
zamieszkałych na terenie naszej gminy odbywa się w formie:  przewozu grupowego zorganizowanego przez gminę,
w ramach przeprowadzonego przetargu przewoźników, bądź zapytania ofertowego skierowanego do przewoźników
oraz  zwrotu  kosztów  dowozu  ucznia,  na  zasadach  określonych  w  umowie  zawartej  pomiędzy  wójtem  gminy
a rodzicami,  jeżeli  dowożenie i  opiekę zapewniają rodzice.  Co roku w uchwale budżetowej gmina zabezpiecza na
dowóz dzieci do placówek oświatowych, o których mowa w cytowanej ustawie, ponad 80 tysięcy złotych. W ramach
realizacji przedmiotowego obowiązku w roku szkolnym 2017/2018 z gminy Ornontowice dowożone są dzieci do szkół
i placówek w Knurowie, Mikołowie, Katowicach, Wyrach, Gliwicach. W sumie z zorganizowanej formy dowozu dzieci do
szkół  i  przedszkoli  obecnie  korzysta  dziesięcioro  dzieci  oraz dwoje dzieci  dowożonych jest  przez swoich rodziców
w ramach zawartych umów z gminą. Działania zmierzające do organizacji przewozu dzieci do szkół i przedszkoli na rok
szkolny  2018/2019  podejmowane  są  już  w  m-cu  maju,  w  związku  z  powyższym  prosimy  wszystkich  Rodziców
zainteresowanych organizacją dowozu dziecka do szkoły bądź przedszkola o złożenie w Urzędzie Gminy Ornontowice
(pokój  nr  111,  parter)  wniosku    w    sprawie  przyznania  bezpłatnego  dowozu  dziecka  niepełnosprawnego  do  
przedszkola/szkoły  na  rok  szkolny    wraz  z  załącznikami.   Druk  wniosku  dostępny  jest  na  stronie  internetowej
www.ornontowice.pl w panelu  Dla mieszkańców, dalej  Edukacja, dalej  Dowóz dzieci do szkół lub można go pobrać
osobiście w Urzędzie Gminy Ornontowice (pokój nr 111 na parterze lub pokój nr 207 na I piętrze), w godzinach pracy
Urzędu. Kompletny wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na nowy rok szkolny.
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