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 Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje

XLI Sesję Rady Gminy
w dniu 24 lutego br. o godz. 16:00w dniu 24 lutego 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. Sprawozdanie  z  działalności  jednostek  kultury  za  2021  rok  (ARTeria  -  Centrum

Kultury i Promocji oraz Gminna Biblioteka Publiczna).
5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok.
6. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
7. Sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032,
b) zmian budżetu Gminy na 2022 rok,
c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 

rok 2023,
d) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego (etat 

dyspozytora Centrum Zarządzania Kryzysowego) ,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (czujniki powietrza),
f) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
położonych na terenie Gminy Ornontowice oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

g) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

h) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Ornontowice,

i) przyjęcia: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2022",

j) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,

k) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Ornontowice,

l) zmiany uchwały w sprawie wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych,

m) zmiany  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Mikołowskiemu  na  realizację  zadania:  Budowa  skrzyżowania  Ornontowice  –
Centrum,

n) rozpatrzenia petycji.



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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