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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             26 lutego 26 lutego                          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. Ochrona zdrowia i sprawy socjalne w Gminie Ornontowice.
6. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
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 rok 2014,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia 

w Ornontowicach za rok 2013,
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ARTerii –  Centrum Kultury i Promocji 

w Ornontowicach za rok 2013,
5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Ornontowicach za rok 2013,
6) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach,
7) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
8) podwyższenia  kryterium dochodowego  uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku  lub  żywności  albo  świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020,

9) określenia  zasad  zwrotu  wydatków  w  zakresie  dożywiania  w  formie  posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego 
w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem 
wspierania  finansowego gmin w zakresie  dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020,

10) przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2014”,



11) zbycia w drodze zamiany a także nabycia od innych właścicieli nieruchomości 
gruntowych położonych w rejonie ul. Bankowej,

12) rozpatrzenia skargi Pani Grażyny Karpiuk złożonej na Wójta Gminy Ornontowice,
13) zaciągnięcia  w  2014  roku  pożyczki  w  kwocie  400  000,00  zł  z  Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetowego.

    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

(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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