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       Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje
XXVI Sesję Rady Gminy

w dniu 28 stycznia br. o godz. 16:00w dniu 28 stycznia 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. Podsumowanie pracy Rady Gminy i Komisji Stałych w 2020 roku.
5. Podsumowanie realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok z informacją o 

pozyskanych środkach zewnętrznych w roku 2020.
6. Informacja o aktualnym stopniu zaawansowania prac dotyczących uzyskania 

pozwolenia na budowę kanalizacji w centralnej i północnej części Gminy.
7. Informacja na temat bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Wodociągowej.
8. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
9. Sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2032,
b) zmian budżetu Gminy na 2021 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Ornontowicach za 2020r. oraz zawartą w nim propozycję podziału zysku netto,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację zadania: 

Budowa chodnika przy ul. Zamkowej,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację zadania: 

Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa,
f) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego w 

2021 roku,
g) porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Łaziska Górne i Gminą 

Ornontowice,
h) petycji dotyczącej wezwania Rady Gminy Ornontowice do pilnego przyjęcia 

uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz 
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie 
mieszkańców Gminy Ornontowice z powodów rasowych, religijnych, medycznych 
czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał 
pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w 
przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta 
prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

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
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