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Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje
L Sesję Rady Gminy

w dniu 17 l istopada br. o godz. 16:00w dniu 17 l istopada 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. Informacja o bieżącej i planowanej działalności spółek górniczych na terenie 

Ornontowic.
5. Gospodarka mieszkaniowa na terenie Gminy i stan wykorzystania obiektów 

komunalnych.
6. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju Gminy Ornontowice na lata 2018-2025.
7. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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 2022-2032,
b) zmian budżetu Gminy na 2022 rok,
c) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 

Śląskiego na finansowanie zadania własnego na 2022 r.,
d) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu

rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
e) zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Ornontowice,

f) utworzenia placówki wsparcia dziennego pod nazwą „Świetlica Profilaktyczno-
Wychowawcza” w Ornontowicach,

g) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,

h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Ornontowice,

i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

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

                                                 

Przewodniczący Rady Gminy
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