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Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje 
IX Sesję Rady Gminy

w dniu 27 czerwca br.  o godz.  16:00 w dniu 27 czerwca br.  o godz.  16:00 
w sali  konferencyjnej Rady Gminy Ornontowicew sali  konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uwagi do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja na temat bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

oraz Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.
5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Ornontowice.
6. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach za rok 2018.
7. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
8. Sprawozdanie  przewodniczącego Klubu Radnych „Dla Ornontowic” z  prac Klubu między

sesjami.
9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i ustaleń Rady.
10. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej Gminy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy na 2019 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice,
c) powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników,
d) wystąpienia Gminy Ornontowice ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce,
e) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

w Gminie Ornontowice”,
f) regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego

dla uczniów w Gminie Ornontowice,
g) regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego

dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice
h) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczej Straży Pożarnej,
i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego,
j) zmiany Uchwały Nr XXIII/227/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 31 października

2012  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy
Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach,
zajętej pod część ulicy Łąkowej, stanowiącej działkę 1083/100,

k) przyjęcia lokalnego programu w ramach pomocy społecznej pod nazwą „RODZINA
RAZEM”,

l) wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
12.  Interpelacje radnych.
13.  Wolne głosy i wnioski, komunikaty i informacje.
14.  Zakończenie sesji.
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