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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             22 października 22 października                          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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny (2013/2014).
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
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 2014 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice,
3) wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów deklaracji i informacji 

podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy 
Ornontowice od 1 stycznia 2015 roku,

4) w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2015 roku,

5) udzielania dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego,
6) zmiany w Uchwale dotyczącej przystąpienia Gminy Ornontowice do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Po Sąsiedzku”,
7) zmian w Uchwale nr XXXVI/367/13 Rady Gminy Ornontowice z dnia 11 grudnia 

2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zbycie w drodze zamiany 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych,

8) wyrażenia zgody na wydzierżawianie gruntu pod kiosk RUCH usytuowany na terenie 
Gminy Ornontowice,

9) nabycia 14/1000 udziału we współwłasności nieruchomości.
  10. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Gminy  oraz  Wójta  Gminy  o  dokonanej  analizie  

oświadczeń majątkowych za 2013 rok.
     11.   Sprawy bieżące.
     12.   Informacja o realizacji inwestycji w gminie.
     13.   Interpelacje radnych.
     14.   Wolne głosy i wnioski.
     15.   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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