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       Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje
XXVII Sesję Rady Gminy

w dniu 25 lutego br. o godz. 16:00w dniu 25 lutego 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. Współpraca Gmina – Powiat.
5. Plan remontów i napraw dróg gminnych i powiatowych.
6. Sprawozdanie  z  działalności  jednostek  kultury  za  2020  rok  (ARTeria  -  Centrum

Kultury i Promocji i Gminna Biblioteka Publiczna)
7. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
8. Sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032,
b) zmian budżetu Gminy na 2021 rok,
c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 

rok 2022,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu,
e) zmiany Uchwały Nr XLVII/397/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 września 

2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     
w Ornontowicach,

f) 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,

g) przyjęcia: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2021",

h) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawo własności do 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach przy        
ul. Leśnej,

i) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawo własności do 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Ornontowicach     
przy ul. Działkowej,

j)  wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 409 położonego                    
w Ornontowicach przy ul. Żabik 9.

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

                                                 Przewodniczący Rady Gminy
      

    Henryk Nieużyła
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