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Wójt Gminy zaprasza na spotkanie

Wójt Gminy Ornontowice serdecznie zaprasza na spotkanie organizowane w ramach Programu „Czyste Powietrze”,
który daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla właścicieli  domów jednorodzinnych na ocieplenie domu,
wymianę okien, czy na wymianę starego kotła grzewczego. Spotkanie odbędzie się  3 października 2018 r. (środa)
o godz. 18:00 w sali ARTerii.

Ornontowickie Bzy 2018

W dniu  11  września  br.  w  sali  Arterii  Centrum Kultury
i  Promocji  odbyła  się  uroczystość,  w  trakcie  której
przedstawiciele władz samorządowych wręczyli statuetki
tegorocznym Laureatom „Ornontowickich Bzów”.

W roku bieżącym Kapituła przyznała 5 wyróżnień.

W  kategorii  DZIAŁALNOŚĆ  SPOŁECZNA  Statuetkę
otrzymał Pan Tadeusz Szymała.

W  kategorii  DLA  ORNONTOWIC  Kapituła  przyznała
Statuetkę Panu Zbigniewowi Solarskiemu oraz ARTerii
Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.

Z kolei w kategorii PRZEDSIĘBIORCZY I OPERATYWNI
wyróżniono  Pana  Krzysztofa  Profaskę oraz  Panią
Helenę Szynkarczok.

Życząc dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym serdecznie gratulujemy wszystkim osobom
nominowanym jak i laureatom „Ornontowickich Bzów”!

Informacja dotycząca stypendium specjalnego

Przypominamy mieszkańcom Gminy Ornontowice, że wnioski o przyznanie stypendium specjalnego,
zarówno dla uczniów jak i dla studentów składać należy w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice do
dnia  15  października każdego  roku  za  osiągnięcia  uzyskane  w  ukończonym  roku
szkolnym/akademickim.  Druk  wniosku  i  oświadczenia  do  pobrania  ze  strony  internetowej:

www.bip.ornontowice.pl

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 
- Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”

Urząd  Gminy  Ornontowice  informuje,  iż  termin  składania  wniosków  na  dofinansowanie  zakupu  podręczników
i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna” - upływa
z  dniem  12  października  2018  r.  Wnioski  należy  pobierać  i  składać  u  dyrektora  szkoły,  do  której  uczeń  będzie
uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019. Więcej informacji na temat w/w programu można uzyskać:

- z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1796),

-  ze  strony  internetowej  Kuratorium  Oświaty  w  Katowicach  (www.kuratorium.katowice.pl,  w  zakładce:  Kuratorium/
Zadania publiczne / Wyprawka szkolna),

- w sekretariatach i na stronach internetowych szkół mieszczących się na terenie Gminy Ornontowice oraz w na stronie
internetowej  (www.ornontowice.pl,  w zakładce:  Dla  mieszkańców/Edukacja/Wyprawka szkolna)  i  w  Urzędzie  Gminy
Ornontowice (I piętro, pok. 207, tel. 32 33-06-216).
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