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       Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje
LI Sesję Rady Gminy

w dniu 14 grudnia br. o godz. 15:30w dniu 14 grudnia br. o godz. 15:30
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 przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032,
b) zmian budżetu Gminy na 2022 rok,

7. Budżet Gminy na 2023 rok:
a) omówienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2023  oraz projektu

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 
2023-2032 ,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie 
budżetu Gminy na rok 2023 oraz o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2023-2032 oraz o możliwości 
sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej Gminy 
Ornontowice na 2023 rok ,

c) opinia Komisji Budżetu i Inwestycji o projekcie budżetu Gminy na rok 2023,
d) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały w sprawie budżetu 

Gminy na rok 2023 oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2023-2032 ,

e) przedstawienie stanowiska Wójta w przypadku nieuwzględniania wniosków 
Komisji Budżetu i Inwestycji,

f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy na rok 2023,
g) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ornontowice na lata 2023-2032,
h) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2023.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok,
b) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2023 rok,
c) wystąpienia z apelem dotyczącym sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego       

w Mikołowie,
d) udzielenia pomocy rzeczowej miastu Złoczów - obwód Lwowski w związku            

z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
e) porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Łaziska Górne i Gminą 

Ornontowice,
f) 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,

g)  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą,

h)  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Ornontowice,

i) przystąpienia do Klastra Energii.
9. Informacje Wójta Gminy.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
11. Interpelacje radnych.
12. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
13. Zamknięcie sesji.

                                                 

Przewodniczący Rady Gminy

      Henryk Nieużyła
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