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Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje
XVII Sesję Rady Gminy

w dniu 30 kwietnia br.  o godz.  16:00w dniu 30 kwietnia 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. Przedstawienie działań podjętych w zakresie ochrony mieszkańców gminy i powiatu przed

skutkami pandemii.
5. Informacja na temat bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej.
6. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju gminy Ornontowice na lata 2018-2025.
7. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
8. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
9. Sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu gminy na 2020 rok,
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego,
c) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego,
d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –

schroniskach  dla  bezdomnych  oraz  schroniskach  dla  bezdomnych  z  usługami
opiekuńczymi,

e) zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  oraz  rodzaju  i  wysokości  nagród  dla  osób
fizycznych  za  osiągnięte  wyniki  sportowe,  a  także  nagród  pieniężnych  dla  trenerów
prowadzących  szkolenia  zawodników osiągających  wysokie  wyniki  sportowe,  a  także
innych  osób  (działaczy  sportowych)  wyróżniających  się  osiągnięciami  w  działalności
sportowej,

f) uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie
żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3,

g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gruntu części nieruchomości oznaczonych
jako działki numer 2915/138, 3376/60, 2102/360 i 2224/37,

h) przyjęcia:  "Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2020",

i) zmiany  Uchwały  Rady  Gminy  Ornontowice,  w  sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ornontowice oraz
warunków  i  zasad  korzystania  z  tych  przystanków  dla  operatorów  i  przewoźników
transportu zbiorowego,

j)  zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie ustanowienia statuetki o nazwie
"Ornontowickie Bzy" dla uhonorowania osób zasłużonych dla społeczności gminy,

k) odstąpienia  od  dochodzenia  należności  z  tytułu  najmu  i  dzierżawy  nieruchomości
stanowiących  własność  Gminy  Ornontowice,  w  związku  z  ponoszeniem
przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

11. Informacje Wójta Gminy.
12. Informacje Przewodniczącego Rady.
13. Interpelacje radnych.
14. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
15. Zamknięcie sesji.

                                                
Przewodniczący Rady Gminy

      
    Henryk Nieużyła

Zdalne prowadzenie sesji jest zgodne z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

niektórych innych ustaw 
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