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 Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 594)

Przewodniczący  Rady Gminy Ornontowice zwołuje  Sesję  Rady Gminy
ww                          dniudniu             25 czerwca 25 czerwca                          br.br.                          oo                          godz.godz.                          15:3015:30                  

ww   salisali   konferencyjnejkonferencyjnej   RadyRady   GminyGminy   Ornontowice.Ornontowice.

Porządek     obrad:  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uwagi do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
5. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
6. Podsumowanie działalności Rady Gminy za 6 miesięcy 2014 r.
7. Informacja o realizacji uchwał i pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy między sesjami.
8. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian budżetu gminy na 2014 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice,
3) zakresu i rozmiaru zniżek w obowiązkowym wymiarze godzin dla dyrektorów 

jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę i innych nauczycieli w tym na 
stanowiskach kierowniczych w tych jednostkach oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów i logopedów 
zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ornontowice,

4) określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole, którego 
organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice,

5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów pod parking na terenie Gminy 
Ornontowice,

6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej 
usytuowanej na terenie Gminy Ornontowice z przeznaczeniem na działalność 
Ochotniczej Straży Pożarnej, po upływie pierwszych 3 lat najmu,

7) przystąpienia Gminy Ornontowice do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Po 
Sąsiedzku”,

8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (SilesiaNet).
     10.   Sprawy bieżące.
     11.   Informacja o realizacji inwestycji w gminie.
     12.   Interpelacje radnych.
     13.   Wolne głosy i wnioski.
     14.   Zakończenie sesji.

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                      

                                                                      Tadeusz Zientek

Po zakończeniu sesji, około godziny 18.00 nastąpi przejście do ARTerii – Centrum Kultury 
i Promocji w Ornontowicach, gdzie odbędzie się uroczystość wręczenia Statuetek 

„Ornontowickie Bzy”

(Zwolnienie radnych z pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594)
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