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Przewodniczący  Rady Gminy Ornontowice  zwołuje  
VIII Sesję Rady Gminy
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Porządek     obrad:  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uwagi do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
5. Sprawozdanie  przewodniczącego Klubu Radnych „Dla Ornontowic” z  prac Klubu między

sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i ustaleń Rady.
7. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej Gminy.
8. Raport o stanie Gminy Ornontowice za 2018 rok:  

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Ornontowice za rok 2018,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  wotum  zaufania  dla  Wójta  Gminy

Ornontowice. 
9. Sprawozdanie     z     wykonania     budżetu     za     2018 rok:  

a) opinie Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2018 rok,

b) wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ornontowice,

c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:

 przedłożonego przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

 wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice (dot. Uchwały Komisji
Rewizyjnej z dnia 24.04.2019r.),

d) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Ornontowice za 2018 rok – dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2018 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice  
za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy na 2019 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice,
c) przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach,
d) wyrażenia  zgody  na  zwarcie  umowy  dzierżawy  nieruchomości  oznaczonej  jako

działka numer 1606/325 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na okres 1 roku,

e) zmiany Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2018r. w
sprawie  przyjęcia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Ornontowice
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

f) określenia  warunków  i  trybu  finansowania  rozwoju  sportu  na  terenie  Gminy
Ornontowice.

11.  Interpelacje radnych.
12.  Wolne głosy i wnioski, komunikaty i informacje.
13.  Zakończenie sesji.

                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

                                                        Henryk Nieużyła                                                                      
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