
Ornontowice, dnia 19.05.2022 r.
WWO.0002.00005.2022.PK31
WWO.ZD.0383.2022

                                         
                             Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje 

XLIV Sesję Rady Gminy
ww                          dniudniu             26 maja 26 maja                          br.br.                          oo                          godz.godz.                          16:0016:00                  

ww  sali  konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice  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 przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
6. Raport o stanie Gminy Ornontowice za 2021 rok:  

a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Ornontowice za rok 2021,
b) debata nad Raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy 

Ornontowice. 
7. Sprawozdanie     z     wykonania     budżetu     za     2021 rok:  

a) opinie Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2021 
rok,

b) wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ornontowice,

c) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:

 przedłożonego przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdania z 
wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego,

 wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice.

d) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Ornontowice za 2021 rok – dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz    
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2021 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Ornontowice za 2021 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-

2032,
b) zmian budżetu Gminy na 2022 rok,
c) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 

Komendy Policji w Katowicach,
d) powołania Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu,
e) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach,



f) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

g) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze     
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania,

h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy (ul. Zwycięstwa),

i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas 
nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy     
(ul. Chudowska),

j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w 
Ornontowicach.

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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