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Wójt Gminy Ornontowice przypomina o III racie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, której termin
płatności upływa15 września 2018 r.

Wybory samorządowe 2018 

Przypominamy, że 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,
a także na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy boisku GKS Gwarek, w pobliżu ul. Zwycięstwa 7b.

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”  -  zostanie  ogłoszony Zarządzeniem Wójta  Gminy  Ornontowice,  po  wejściu
w życie  Rozporządzenia  Rady Ministrów w sprawie  szczegółowych warunków udzielania  pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych. Po wejściu w życie w/w
Rozporządzenia  oraz  ogłoszeniu  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Ornontowice  dotyczącego  terminu

składania wniosków – będzie je można 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  projektu  Rozporządzenia  Rady
Ministrów w  sprawie  szczegółowych  warunków  udzielania  pomocy  finansowej  uczniom  na  zakup  podręczników
i materiałów edukacyjnych; ze strony internetowej  Kuratorium Oświaty w Katowicach; w sekretariatach i na stronach
internetowych szkół mieszczących się na terenie Gminy Ornontowice oraz 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).

Roboty drogowe przy ul. Zwycięstwa

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż od środy 5 września br. zostanie wprowadzona  tymczasowa organizacja ruchu
drogowego przy ul. Zwycięstwa w rejonie ul. Pośredniej (ruch wahadłowy), związana z budową kanalizacji deszczowej
i  sanitarnej  wraz  z  odbudową  nawierzchni  sięgacza  ul.  Zwycięstwa w  rejonie  posesji  nr  37  i  39.  Szczegółowych
informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr
tel. 32/ 33-06-224.

Prace przy akacjach na ul. Działkowej

W dniu 14 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Ornontowice podpisał umowę na wykonanie  prac polegających na usunięciu
posuszu, tj. suchych gałęzi i konarów z koron 27 drzew rosnących po obu stronach ul. Działkowej w Ornontowicach, na
odcinku od ul. Orzeskiej do wjazdu na osiedle przy ul. Akacjowej. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Konserwacji
Zieleni  RADPOL Sp.  z  o.o.,  wyłonione  w  drodze  zapytania  ofertowego.  Prace  rozpoczęły  się  30  sierpnia  2018 r.
i zgodnie  z  umową zakończone muszą być do 11 września  2018 r.  Prosimy użytkowników drogi  – ul.  Działkowej,
o zachowanie ostrożności w obrębie prowadzonych prac. 

Informacja z GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla
uczniów. Formy oferowanej pomocy:

– STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM – przyznawane miesięcznie na rok szkolny dla uczniów
i słuchaczy kolegiów (nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia), zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice,
w których gospodarstwie domowym dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego uprawniającego do
świadczeń z pomocy społecznej – 514 zł na osobę w rodzinie; 

– ZASIŁEK SZKOLNY – przyznawany jednorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji  losowej w rodzinie ucznia lub
słuchacza (do ukończenia 24 roku życia) zamieszkałego na terenie Ornontowic, niezależnie od miesięcznej wysokości
dochodu.  Wnioski można składać do 15 września 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ornontowicach.
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