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Daty, o których należy pamiętać:
1 Maja – Międzynarodowe Święto Pracy

2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na uroczystą Mszę Św. za Ojczyznę w dniu  3 maja o godz.
10:30 oraz zachęcamy do uczczenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wywieszenie flag
na budynkach swoich posesji.

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy
                      Tadeusz Zientek      Kazimierz Adamczyk

****************************************************************************************************************************************
Trwają konsultacje w sprawie Metropolii

26 kwietnia rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami Ornontowic w sprawie dołączenia naszej gminy do powstałej
w 2017 roku w województwie śląskim Metropolii. W związku z wejściem w życie ustawy
o  związku  metropolitalnym  w  województwie  śląskim,  każda  gmina  mająca  wejść  w  skład
związku  jest  zobowiązana  do  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  wśród  swoich
mieszkańców. Celem tych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia
gminy, którą zamieszkują do związku metropolitalnego. W Ornontowicach proces konsultacyjny
zakończy się 9 maja 2018 r. Każdy pełnoletni mieszkaniec naszej gminy może odpowiedzieć na
następujące pytanie: Czy jest Pani/Pan za wejściem gminy Ornontowice w skład Związku
Metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”?  W konsultacjach można wziąć udział  elektronicznie:
przesyłając skan wypełnionego formularza na adres:  konsultacje@ornontowice.pl;  w formie tradycyjnej: za pomocą
formularza  papierowego,  który  można  pobrać  w  Urzędzie  Gminy  (portiernia)  lub  w  Gminnej  Bibliotece  Publicznej
(wypożyczalnia). Wypełnione formularze należy wrzucać do oznakowanych urn w Urzędzie Gminy (portiernia) i Gminnej
Bibliotece Publicznej (wypożyczalnia).

****************************************************************************************************************************************
Wójt Gminy Ornontowice przypomina o II racie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 

której termin płatności upływa 15 maja br. 

****************************************************************************************************************************************
Zapraszamy do Świątyni Dumania – Parku Archanioła

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin Świątyni Dumania - Parku Archanioła w każdą sobotę oraz niedzielę od godz.
8:00 do godz. 20:00. Świątynia Dumania będzie również otwarta w dniach 1 oraz 3 maja br. (8:00 – 20:00).

****************************************************************************************************************************************
Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa, etap I: Odcinek od nr 137 do nr 91

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa na realizację
zadania pod nazwą: Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa, Etap I: Odcinek
od nr 137 do nr 91 (do ul. Kwiatowej). Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie nowej nawierzchni
chodnika oraz wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej o długości 475mb i szerokości 2m. Termin
wykonania zadania:  do 31.07.2018 r.  Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela
Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

****************************************************************************************************************************************
Kompostowniki

Osoby, które były zainteresowane kompostownikami i zapisały się na listę, a nie odebrały kompostowników, proszone
są o kontakt z Zakładem Gospodarki Zasobami Gminy, tel. (32) 235-45-45. 
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