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       Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje
LII  Sesję Rady Gminy

w dniu 31 stycznia br. o godz. 16:00w dniu 31 stycznia 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. Podsumowanie pracy Rady Gminy i Komisji Stałych w 2022 roku.
5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 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 2023-2032,
b) zmian budżetu Gminy na 2023 rok,
c) zmiany Uchwały Nr XLII/344/22 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wysokości diet

radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
d) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ornontowice,
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych,

g) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach,
h) zmiany uchwały nr IV/28/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy Ornontowice w 
zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023,

i) zmiany uchwały Nr IV/30/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia
pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku      
i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023,

j) zmiany uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej,

k) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu
rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2023 roku (program 
25 plus) ,

m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2023 roku (izba 
wytrzeźwień),



n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2023 roku (monitoring
czujników),

o) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na utrzymanie sieci 
SilesiaNet,

p) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dostawy internetu    
w sieci SilesiaNet,

          r)  udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie
      zadania własnego na 2023 rok,

            s)  zmiany uchwały Nr XXXIV/278/21 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie  
     służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ornontowice,
 t)  uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   
     przestrzennego Gminy Ornontowice.

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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