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       Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje
XL Sesję Rady Gminy

w dniu 27 stycznia br. o godz. 16:00w dniu 27 stycznia br. o godz. 16:00
w formie wideokonferencjiw formie wideokonferencji

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 2021 roku.
5. Podsumowanie realizacji zadań inwestycyjnych za 2021r.
6. Informacja o aktualnym stopniu zaawansowania prac dotyczących budowy kanalizacji

w centralnej części Gminy.
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 2022-2032,
b) wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
c) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na utrzymanie sieci 

SilesiaNet,
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dostawy internetu    

w sieci SilesiaNet,
g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Mikołów na system informacji o terenie 

(GIS),
h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację zadania: 

Budowa skrzyżowania Ornontowice-Centrum,
i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację zadania: 

Budowa chodnika przy ul Chudowskiej,
j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2022 roku (program 

25 plus) ,
k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2022 roku (izba 

wytrzeźwień),
l) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego           

w 2022 roku (PSONI Mikołów),
m) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 -2024,
n) uchylenia Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie sposobu podziału 

środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia oraz 
zasad i trybu przyznawania tych środków,



o) uchylenia Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie powołania Komisji 
Mieszkaniowej,

p) uchylenia Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Mieszkaniowej.

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

 

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.

Osoby chcące wziąć udział w sesji proszone są o kontakt z Biurem Rady.
tel: (032) 33 06 221 e-mail: rg@ornontowice.pl 
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