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       Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje
XXIV Sesję Rady Gminy

w dniu 16 grudnia br. o godz. 16:00w dniu 16 grudnia br. o godz. 16:00
w sali  ARTerii  – Centrum Kultury i  Promocjiw sali  ARTerii  – Centrum Kultury i  Promocji

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 przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2032,
b) zmian budżetu Gminy na 2020 rok,

7. Budżet Gminy na 2021 rok:
a) omówienie projektu uchwały w spawie budżetu Gminy na rok 2021  oraz projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 
2021-2032 ,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie 
budżetu Gminy na rok 2021 oraz o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032 ,

c) opinia Komisji Budżetu i Inwestycji o projekcie budżetu Gminy na rok 2021,
d) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały w sprawie budżetu 

Gminy na rok 2021 oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032 ,

e) przedstawienie stanowiska Wójta w przypadku nieuwzględniania wniosków 
Komisji Budżetu i Inwestycji,

f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy na rok 2021,
g) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ornontowice na lata 2021-2032,
h) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2021.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok,
b) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2021 rok,
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ornontowice na rok 
2021,

d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ornontowice na lata
2021 –2023,

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2021 roku ( dotacja - 
„Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus”),

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2021 roku (dotacja - 
„Organizacja i prowadzenie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych z terenu 
Gminy Ornontowice w roku 2021”)

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę 
Ornontowice,

h) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie 
zadania własnego na 2021 r.,

i) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnych umów 
najmu, na czas oznaczony do 3 lat.

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

                                                 Przewodniczący Rady Gminy
      Henryk Nieużyła
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