Ornontowice, dnia 20.03.2018 r.
WWO.0002.00003.2018.PK31
WWO.ZD.00208.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Z 2017 r, poz. 1875)

Przew odniczący Rady Gminy Ornontowice zw ołuje Sesję Rady Gminy
w dniu 27 marca br. o godz. 16:00
w sali konferencyjnej Rady G miny Ornontow ice.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Problematyka górnicza w Gminie Ornontowice.
5. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
6. Sprawozdanie przewodniczącego Klubu Radnych OKS oraz Klubu Radnych GiP z prac
Klubów 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 2018 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice,
3) podziału Gminy Ornontowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy
Ornontowice,
4) udzielenia i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
zajęć oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektora i
wicedyrektorów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli obowiązującego w tym Zespole,
5) stwierdzenia potrzeby realizacji przez gminę Ornontowice zadania pod nazwą:
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym,
6) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych
na terenie Gminy Ornontowice,
7) przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2018”.
10. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
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 2017 r, poz. 1875)

