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PROTOKÓŁ Nr LII/10 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 24.03.2010 r. 

w godz. 15 15 – 2000 w sali konferencyjnej Rady Gminy. 
 
Obecni według załączonej listy obecności - załącznik nr 1, 2, 3 do protokołu. 
 
Ad. 1 i 2 
Przewodniczący Rady Gminy powitał obecnych na sesji radnych oraz zaproszonych 
gości (zgodnie z listą obecności), stwierdzając, Ŝe na ustawowy stan 15-tu radnych 
obecnych jest 14-tu, co stanowi sesję prawomocną do podejmowania uchwał.  
 
W dalszej kolejności przeszedł do odczytania porządku 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. Informacja o realizacji uchwał i pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy 

między sesjami. 
7. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej Gminy. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie (część I): 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Ornontowicach za rok 2009, 

b) zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornontowicach. 
9. Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu za rok 2009:  

a. Opinie Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania  
z wykonania budŜetu za rok 2009; 

b. Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ornontowice; 
c. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: 

- wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice, 
- przedłoŜonego sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2009; 

d. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu – dyskusja; 
e. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Ornontowice z wykonania budŜetu za 2009 rok. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie (część II): 

a) zmian budŜetu Gminy na rok 2010, 
b) wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach  
w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 2988/148, 

c) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach  
w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 2987/148, 

d) wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach  
w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 1947/148, 

e) wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach  
w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 2983/148, 
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f) wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach  
w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 2981/148, 

g) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach  
w rejonie ulicy Karola Miarki – działka numer 2977/143, 

h) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę Dworcową z ulicą Grabową – 
działka numer 2991/26, 

i) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę Dworcową z ulicą Grabową, 
oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi – działki numer 2994/26, 2995/26, 

j) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę Dworcową z ulicą Grabową – 
działka numer 3003/26, 

k) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę Dworcową z ulicą Grabową – 
działka numer 2997/26, 

l) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę Dworcową z ulicą Grabową – 
działka numer 3000/26, 

m) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę Dworcową z ulicą Grabową – 
działka numer 3006/26, 

n) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach  
w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej budowy oczyszczalni ścieków  
w rejonie ulicy Zwycięstwa – działki numer 5, 

o) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice udziału 
wynoszącego 265/1000 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Zwycięstwa w działce numer 
2280/91 przeznaczonej pod centrum administracyjno-handlowe, 

p) nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie 
gminy na rok 2010. 

11. Sprawy bieŜące.  
12. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
13. Interpelacje radnych. 
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. Zakończenie sesji. 

 
Przewodniczący Rady poinformował o proponowanych zmianach do porządku obrad, 
mianowicie w Sprawach bieŜących zostanie przedstawiony projekt uchwały  
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 
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raty naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Ornontowice  
i jednostek podległych oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. 
 
Zmiany do porządku zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Porządek po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: 
 

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. Informacja o realizacji uchwał i pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy 

między sesjami. 
7. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej Gminy. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie (część I): 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Ornontowicach za rok 2009, 

b) zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Ornontowicach. 

9. Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu za rok 2009:  
a) Opinie Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania  

z wykonania budŜetu za rok 2009; 
b) Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ornontowice; 
c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: 

- wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice, 
- przedłoŜonego sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2009; 

d) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu – dyskusja; 
e) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Ornontowice z wykonania budŜetu za 2009 rok. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie (część II): 

a) zmian budŜetu Gminy na rok 2010, 
b) wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 2988/148, 

c) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 2987/148, 

d) wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 1947/148, 

e) wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 2983/148, 

f) wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 2981/148, 

g) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
w rejonie ulicy Karola Miarki – działka numer 2977/143, 
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h) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę Dworcową z ulicą Grabową – 
działka numer 2991/26, 

i) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę Dworcową z ulicą Grabową, 
oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej  
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi – działki numer 2994/26, 2995/26, 

j) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę Dworcową z ulicą Grabową – 
działka numer 3003/26, 

k) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę Dworcową z ulicą Grabową – 
działka numer 2997/26, 

l) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę Dworcową z ulicą Grabową – 
działka numer 3000/26, 

m) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę Dworcową z ulicą Grabową – 
działka numer 3006/26, 

n) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej budowy oczyszczalni ścieków 
w rejonie ulicy Zwycięstwa – działki numer 5, 

o) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
udziału wynoszącego 265/1000 w niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Zwycięstwa  
w działce numer 2280/91 przeznaczonej pod centrum administracyjno-
handlowe, 

p) nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  
w budŜecie gminy na rok 2010. 

11. Sprawy bieŜące.  
Podjęcie uchwały w sprawie: 
a) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny Gminy 
Ornontowice i jednostek podległych oraz wskazania organów lub osób do tego 
uprawnionych. 

12. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
13. Interpelacje radnych. 
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 3 
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
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Ad. 4 
Na poprzedniej sesji nie wpłynęły interpelacje radnych, stąd punkt został 
wyczerpany. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych 
posiedzeń Komisji, które miały miejsce od ubiegłej sesji Rady Gminy. 
 
Ad. 6 
W tym punkcie Wójt Gminy odczytał informację o realizacji uchwał Rady Gminy  
i pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy między sesjami - załącznik nr 4  do 
protokołu . 
 
Ad. 7 
Będąc przy temacie dotyczącym sytuacji finansowej gminy, Wójt Gminy oddał głos 
Pani Skarbnik, która przedstawiła zestawienie dochodów na dzień 22 marca 2010r., 
(załącznik nr 5  do protokołu). 
 
Ad. 8 
W tym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał (część I): 
 
a) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansoweg o Gminnego O środka 
Zdrowia w Ornontowicach za rok 2009. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/430/10 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach za rok 2009, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6   
do protokołu . 

 
b) w sprawie: zmian w Statucie Gminnego O środka Sportu i Rekreacji  
w Ornontowicach. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Wójt wyjaśnił, Ŝe proponowana zmiana w Statucie GOSiR dotyczy. zmiany siedziby 
GOSiR. Korzystając z okazji, Wójt przedstawił obecnym Dyrektora Ośrodka – Panią 
Krystynę Połap. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  
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• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

Uchwała Nr LII/431/10 w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ornontowicach, na stan 14-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7  do protokołu . 

 
Ad. 9 
Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu za rok 2009:  

a) Opinie Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania z wykonania 
budŜetu za rok 2009; 

b) Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ornontowice; 
c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: 

- wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice, 
- przedłoŜonego sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2009; 

d) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu – dyskusja; 
e) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Ornontowice z wykonania budŜetu za 2009 rok. 
 
Rozpoczynając omawianie powyŜszego punktu porządku obrad, Przewodniczący 
Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji Stałych Rady Gminy, którzy odczytali 
opinie komisji w sprawie Sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za rok 2009.  
 
Z treści przedmiotowych protokołów wynika, iŜ w trakcie swoich posiedzeń 
poszczególne Komisje Stałe Rady Gminy dokonały wnikliwej analizy sprawozdania  
z wykonania budŜetu Gminy za rok 2009. Szczegółowych wyjaśnień  
w przedmiotowym temacie, podczas wspomnianych posiedzeń, udzielała Pani 
Skarbnik. Do przedstawionych protokołów radni nie wnieśli uwag. Reasumując, 
Komisje Stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały Sprawozdanie z wykonania 
budŜetu gminy za rok 2009. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym treść Uchwały Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie stanowiska 
Komisji Rewizyjnej zawierającej opinię o sprawozdaniu Wójta Gminy Ornontowice  
z wykonania budŜetu za 2009 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium (załącznik 
nr 8 do protokołu). 
 
Następnie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Wniosek Komisji Rewizyjnej 
do Rady Gminy Ornontowice, w którym komisja wnosi o przyjęcie Sprawozdania  
z wykonania budŜetu za rok 2009 i udzielenie Wójtowi Gminy Ornontowice 
absolutorium (załącznik nr 9 do protokołu). 
 
Kontynuując, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał obecnych z treścią 
Uchwały Nr 4100/IV/11/2010 z dnia 8 marca 2010r. IV Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice (załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Kolejno Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr 4100/IV/12/2010 z dnia 9 marca 
2010r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
w sprawie: opinii o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdaniu  
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z wykonania budŜetu za 2009 rok (załącznik nr 11 do protokołu). 
 
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawie przyjęcia 
Sprawozdania z wykonania budŜetu za 2009 rok.  
 
Radni nie podjęli dyskusji w powyŜszym temacie. 
 
Następnie w związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady odczytał projekt 
uchwały, po czym przystąpiono do głosowania. 
 
Na aktualny stan 14 radnych, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, Wójt 
Gminy otrzymał absolutorium stosunkiem głosów 14:0 „za” udzieleniem absolutorium 
przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się głosów (na ustawowy stan 15 radnych). 
 

Uchwała Nr LII/432/10 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Ornontowice z wykonania budŜetu za 2009 rok, została podjęta jednogłośnie 
14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 12 do protokołu . 
 

Przewodniczący Rady – w imieniu całej Rady – wręczając na ręce Wójta oraz Pani 
Skarbnik wiązanki kwiatów, skierował w ich stronę gratulacje oraz słowa uznania. 
 
Następnie głos zabrał Wójt, który dokonał podsumowania minionego roku. 
Podziękował teŜ wszystkim pracownikom, którzy bezpośrednio przyczynili się do 
osiągnięcia takich wyników oraz radnym za współpracę i zrozumienie. 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwał: 
 
a) w sprawie: zmian bud Ŝetu gminy na rok 2010. 
 
Projekt uchwały szczegółowo przedstawiła Pani Skarbnik. 
 
Następnie Wójt zwrócił uwagę m. in. na: 

� większe kwoty zawarte w projekcie uchwały,  
� pismo skierowane przez grupę mieszkańców przy ul. Akacjowej i Grabowej 

(anonim), dotyczące sklepu spoŜywczego połoŜonego na osiedlu przy ul. 
Akacjowej. Wójt zdecydowanie podkreślił, Ŝe nie podpisane pismo nie będzie 
w ogóle rozpatrywane. Dodał teŜ, Ŝe z uwagi na ogrom pracy w miejscach 
publicznych, nie zamierza wysyłać brygady gospodarczej do porządkowania 
terenów prywatnych, 

� „Elektronicznego StraŜnika”, 
� wykonanie chodnika południowego i północnego przy ul. Akacjowej w rejonie 

kompleksu boisk sportowych, 
� wykonanie projektu przełoŜenia sieci telekomunikacyjnych przy ul. 

Zwycięstwa, 
� wykonanie operatu wodno-prawnego do zadania pn. „Budowa kompleksu 

boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012” (boisko 
piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - 
szatniowym) w Ornontowicach ul. OkręŜnej. 
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Radny Zientek zainteresowany był, kto jest administratorem monitoringu. Wójt 
odpowiedział, Ŝe przejmuje to nr 112 (Powiatowa StraŜ w Mikołowie – dyŜur 
całodobowy). 
 
Radny Kaczor spytał, czy model ławki parkowej będzie miał charakterystyczne cechy 
gminy. W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe jest to model ławki bez oparcia, ma mieć 
cechy podobne do ławki z oparciem.  

 
Brak pytań radnych. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/433/10 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2010, na stan 
14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13  do 
protokołu. 
 

b) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w Ornontowicach w rejonie ulicy Le śnej – działka numer 2988/148. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
Następnie Wójt szczegółowo omówił kolejne projekty uchwał, powiązane 
tematycznie, a w szczególności kwestię dot. nabycia nieruchomości oraz lokalizację 
działek na mapie.  
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/434/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 2988/148, 
na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14  
do protokołu . 

 
c) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w Ornontowicach w rejonie ulicy Le śnej – działka numer 2987/148. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
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Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  
• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/435/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 2987/148, 
na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15  
do protokołu . 

 
d) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w Ornontowicach w rejonie ulicy Le śnej – działka numer 1947/148. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/436/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 1947/148, 
na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16  
do protokołu . 

 
e) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w Ornontowicach w rejonie ulicy Le śnej – działka numer 2983/148. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/437/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 2983/148, 
na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17  
do protokołu . 
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f) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w Ornontowicach w rejonie ulicy Le śnej – działka numer 2981/148. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/438/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Leśnej – działka numer 2981/148, 
na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18  
do protokołu . 

 
g) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w Ornontowicach w rejonie ulicy Karola Miarki – dzi ałka numer 2977/143. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
Radny Szołtysek zainteresowany był czy 21 m2 chce sprzedać osoba prywatna. Wójt 
odpowiedział twierdząco, wyjaśniając lokalizację działki (cena za 1m2 – po wycenie 
rzeczoznawcy). 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/439/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Karola Miarki – działka numer 
2977/143, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 19  do protokołu . 

 
h) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w Ornontowicach stanowi ącej grunt pod drog ę łączącą ulic ę Dworcow ą z ulic ą 
Grabow ą – działka numer 2991/26. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy, 
po czym Wójt omówił pokrótce kolejne projekty uchwał, powiązane tematycznie. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
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Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/440/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę 
Dworcową z ulicą Grabową – działka numer 2991/26, na stan 14-tu radnych 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20  do protokołu.  

 
i) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w Ornontowicach stanowi ącej grunt pod drog ę łączącą ulic ę Dworcow ą z ulic ą 
Grabow ą, oraz niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w bezpo średnim s ąsiedztwie drogi – działki numer 2994/26, 2995/26. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/441/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę 
Dworcową z ulicą Grabową, oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi – działki numer 2994/26, 
2995/26, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 21  do protokołu . 

 
j) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w Ornontowicach stanowi ącej grunt pod drog ę łączącą ulic ę Dworcow ą z ulic ą 
Grabow ą – działka numer 3003/26. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 



 12  

Uchwała Nr LII/442/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę 
Dworcową z ulicą Grabową – działka numer 3003/26, na stan 14-tu radnych 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22  do protokołu . 

 
k) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w Ornontowicach stanowi ącej grunt pod drog ę łączącą ulic ę Dworcow ą z ulic ą 
Grabow ą – działka numer 2997/26. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/443/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę 
Dworcową z ulicą Grabową – działka numer 2997/26, na stan 14-tu radnych 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23  do protokołu . 

 
l) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w Ornontowicach stanowi ącej grunt pod drog ę łączącą ulic ę Dworcow ą z ulic ą 
Grabow ą – działka numer 3000/26. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/444/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę 
Dworcową z ulicą Grabową – działka numer 3000/26, na stan 14-tu radnych 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24  do protokołu . 

 
m) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w Ornontowicach stanowi ącej grunt pod drog ę łączącą ulic ę Dworcow ą z ulic ą 
Grabow ą – działka numer 3006/26. 
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Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/445/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach stanowiącej grunt pod drogę łączącą ulicę 
Dworcową z ulicą Grabową – działka numer 3006/26, na stan 14-tu radnych 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25  do protokołu . 

 
n) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej  
w Ornontowicach w bezpo średnim s ąsiedztwie planowanej budowy 
oczyszczalni ścieków w rejonie ulicy Zwyci ęstwa – działki numer 5. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się o wyłączenie z głosowania nad tym projektem 
uchwały, na mocy art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym radny 
nie moŜe brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeŜeli dotyczy ono jego 
interesu prawnego. 
 
Temat został wyjaśniony przez Pana Wójta, który oznajmił, Ŝe na działkach nr 1916/4 
i 3 w kierunku północnym powstanie w przyszłości oczyszczalnia z zapleczem 
socjalnym i potrzebną infrastrukturą, stąd działki za Potokiem Solarnia byłyby 
przeznaczone pod zalesienie (wtedy oczyszczalnia będzie umiejscowiona w kącie). 
Wójt dodał, Ŝe czynione są starania aby cały ten ciąg stał się własnością gminy.  
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  
(1 wył ączony z głosowania):  

• Za: 13 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/446/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Ornontowicach w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej budowy 
oczyszczalni ścieków w rejonie ulicy Zwycięstwa – działki numer 5, na stan 
13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26  do 
protokołu . 

 



 14  

o) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice udziału wynosz ącego 265/1000 w niezabudowanej nieruchomo ści 
gruntowej poło Ŝonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Zwyci ęstwa w działce 
numer 2280/91 przeznaczonej pod centrum administrac yjno-handlowe. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy następnie 
Wójt wyjaśnił lokalizację na mapie. 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/447/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice udziału wynoszącego 265/1000 w niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach w rejonie ulicy 
Zwycięstwa w działce numer 2280/91 przeznaczonej pod centrum 
administracyjno-handlowe, na stan 14-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27  do protokołu . 

 
p) w sprawie: nie wyra Ŝenia zgody na wyodr ębnienie funduszu sołeckiego  
w bud Ŝecie gminy na rok 2010. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/448/10 w sprawie: nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w budŜecie gminy na rok 2010, na stan 14-tu radnych 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28  do protokołu . 

 
Ad. 11 
W Sprawach bieŜących przedstawiony został kolejny projekt uchwały w sprawie: 
 
a) w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub 
rozkładania na raty nale Ŝności pieni ęŜnych maj ących charakter cywilnoprawny 
Gminy Ornontowice i jednostek podległych oraz wskaz ania organów lub osób 
do tego uprawnionych. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. Pani 
Skarbnik wyjaśniła Ŝe projekt jest dostosowany pod zapisy nowej ustawy o finansach 
publicznych; dotyczy naleŜności cywilnych, do których nie stosuje się ordynacji 
podatkowej.  
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Radny Nowak zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zwrotu de minimis. Pani Skarbnik 
odpowiedziała, Ŝe jest to tzw. pomoc publiczna. 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LII/449/10 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych mających charakter 
cywilnoprawny Gminy Ornontowice i jednostek podległych oraz wskazania 
organów lub osób do tego uprawnionych, na stan 14-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29  do protokołu . 

 
Radny Zientek przypomniał o koniecznej – jego zdaniem – budowie chodnika na ul. 
Zwycięstwa po stronie wschodniej na odcinku od skrzyŜowania z ul. Pośrednią  
w kierunku południowym wraz z wysepką na przejściu dla pieszych w tym rejonie  
i zatoczką na przystanku autobusowym. 
 
Ad. 12 
W kolejnym punkcie głos zabrał Pan Dariusz Spyra – Z-ca Kierownika Wydziału 
Inwestycji, który omówił pokrótce przebieg realizowanych na terenie Gminy  
a następnie odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie. 
 
Radny Kotyczka spytał o budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. 
Marzankowice, Dworcowej i części ul. Polnej. Z-ca Kierownika WI odpowiedział, Ŝe 
przetarg będzie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja.  
 
Przewodniczący RG spytał jaki jest przewidywany termin zakończenia w/w inwestycji. 
Z-ca Wójta odpowiedział, Ŝe jest to II półrocze 2011, w zaleŜności od procedur 
związanych z przetargami. Wójt dodał, Ŝe w najbliŜszym czasie musi być 
zorganizowane spotkanie z mieszkańcami bo w tej inwestycji przewidziany jest udział 
finansowy mieszkańców. Rozmowa z mieszkańcami musi być konkretna – albo 
mieszkaniec włącza się w inwestycję, albo w późniejszym okresie będzie zmuszony 
do samodzielnego wykonania przyłącza. Przed podpisaniem umowy trzeba wiedzieć 
ile przyłączy wykonawca będzie musiał wykonać. Wójt dodał, Ŝe niekorzystne jest 
maksymalne skrócenie wykonania tego zadnia poniewaŜ trzeba za nie zapłacić, tak 
więc termin trzeba sensownie wypośrodkować. 
 
Radny Kotyczka zauwaŜył, Ŝe mieszkańcy ul. Marzankowice wpłacali juŜ część 
pieniędzy. Spytał czy to będzie zaliczane na poczet współfinansowania inwestycji 
przez mieszkańców. Wójt odpowiedział, Ŝe mieszkańcy nie wpłacali pieniędzy na ten 
cel; wpłacali na udział w budowie oczyszczalni ścieków a nie na kanalizację. 
 
Przewodniczący RG spytał o harmonogram realizacji budowy boiska w ramach 
programu Orlik 2012 przy ul. Akacjowej. Z-ca Wójta odpowiedział, Ŝe termin 
wykonania inwestycji ustalono na dzień 15 kwietnia. Problem wystąpił po stronie 
generalnego wykonawcy zajmującego się nawierzchniami.  
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Wójt poinformował obecnych, Ŝe proponowany termin uroczystego otwarcia w/w 
boiska to 31 maja. Oznajmił teŜ, Ŝe rusza Śląska Liga Orlika. Natomiast w dniach  
12-13 czerwca odbędą się Dni Ornontowic. 
 
Przewodniczący Rady wspomniał, Ŝe kiedyś miało być wystosowane zapytanie 
odnośnie projektu na odbudowę Potoku Ornontowickiego. Do tej pory nie ma 
odpowiedzi. Przewodniczący dodał, Ŝe potok się wypłyca i po większych opadach 
woda jest na łąkach. 
 
Ad. 13 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 14 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrali radni. 
 
Z-ca Wójta poruszył temat dot. kosztów Akcji Zima.  
 
Radny Nocoń wspomniał o progu zwalniającym na ul. Zwycięstwa w rejonie 
skrzyŜowania z ul. Chudowską informując, Ŝe wystają tam kostki granitowe na ok. 5 
cm.  
 
Radny nawiązał teŜ do końcówki ul. Solarnia gdzie kończy się asfalt. Aktualnie, po 
zimie, są tam głębokie koleiny. 
 
Radny Kaczor zgłosił, Ŝe naprzeciw posesji byłego radnego przy ul. Jarzębinowej 
zapadła się kratka ściekowa. Podobna sytuacja wystąpiła na ul. Cyprysowej obok 
posesji nr 31 gdzie załamał się asfalt. Przypomniał takŜe o brakującym krawęŜniku 
na wysepce obok kościoła. 
 
Radny Spyra poruszył temat budynku starej szkoły. Podkreślił, Ŝe ten teren jest 
niezabezpieczony, istnieje realne niebezpieczeństwo co do zawalenia się budynku. 
 
Następnie Wójt zwrócił się do radnego Noconia odnośnie ul. Solarnia. Oznajmił, Ŝe  
droga kończy się na wysokości posesji Pana Sitka* poniewaŜ jest tam moŜliwość 
powrotu, potem droga jest węŜsza aŜ do lasu. 
 
Co do problemu budynku starej szkoły Wójt poinformował zebranych, Ŝe  
w najbliŜszym czasie będą prowadzone rozmowy z księdzem proboszczem dot. 
rozebrania obiektu wspólnymi siłami. 
 
Odniósł się równieŜ do krzyŜa przy ul. Cichej, który niedawno został uszkodzony  
w wyniku wypadku. Wójt oznajmił, Ŝe policja nadal nie ustaliła sprawcy zdarzenia. 
Prowadzone są rozmowy z pracownią rekonstrukcyjną, Ŝeby przygotować kosztorys 
na odtworzenie krzyŜa.  
 
Radny Nocoń uzupełnił, Ŝe nie chodziło mu o wjazd do Państwa Nowok* tylko  
o prosty odcinek w kierunku lasu. Wójt odparł, Ŝe prosty odcinek za zakresem obok 
p. Sitka* będzie utwardzony tylko tłuczniem. Radny spytał o jakieś doraźne działania  
z uwagi na głębokie koleiny w tym rejonie. Wójt odpowiedział, Ŝe na razie nie widzi 
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moŜliwości rozwiązania problemu, z uwagi na miękki grunt oraz nie przeznaczenie 
środków finansowych na ten cel. Wójt oznajmił, Ŝe na tym prostym odcinku temat 
zostanie rozpatrzony w późniejszym czasie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował radnych o wpływie pisma – anonimu – 
skierowanego przez „grupę mieszkańców ul. Akacjowej i Grabowej w Ornontowicach” 
dotyczącego sklepu spoŜywczego „U Basi” połoŜonego na osiedlu mieszkaniowym 
przy ulicy Akacjowej w Ornontowicach. Zapytał jednocześnie czy pismo zdaniem 
radnych winno być rozpatrywane.  
 
Radca prawny Stanisław Cichecki wyjaśnił, Ŝe istnieje jednoznaczny przepis 
wykonawczy do KPA, zgodnie z którym anonimów się nie rozpatruje. 
 
Wójt dodał, Ŝe działania zostaną podjęte - właścicielka sklepu zostanie poproszona 
na spotkanie, w którym będzie uczestniczyła policja, pod kątem moŜliwości utracenia 
koncesji na sprzedaŜ alkoholu. Właścicielka winna zwrócić uwagę na swoich klientów 
oraz na obejście sklepu.  
 
Radny Kotyczka zwrócił uwagę na to, Ŝe projekty uchwał nie były omówione przez 
pracowników na posiedzeniach Komisji, odnosi się to głównie do projektów dot. 
gospodarki gruntami, których było dosyć duŜo. Radny zasugerował aby przy kolejnej 
takiej ilości uchwał, odpowiedni pracownik przedstawił dany temat na posiedzeniach 
Komisji, tym bardziej, Ŝe większość posiedzeń odbywa się w godzinach pracy 
Urzędu.  
 
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe to Przewodniczący Komisji zwołuje 
posiedzenie i zaprasza gości. 
 
Radny Zientek podkreślił, Ŝe w pewnych przypadkach radni nie wiedzą jakie projekty 
będą omawiane poniewaŜ projekty uchwał są przekazywane bezpośrednio na 
posiedzeniach Komisji. 
 
Przewodniczący Rady wspomniał, Ŝe przyjęte procedury są zgodne z zapisami 
Statutu Gminy.  
 
Wójt dodał, Ŝe takiego duŜego pakietu uchwał jak na aktualnej oraz poprzedniej sesji 
juŜ nie będzie.  
 
Radny Kaczor zauwaŜył, Ŝe nie widzi problemu jeŜeli Komisja ma swoje posiedzenie 
w godzinach pracy Urzędu, poniewaŜ wtedy Przewodniczący Komisji moŜe poprosić 
danego pracownika o merytoryczne wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii. 
 
Zdaniem radnego Zientka pracownik przygotowujący dany projekt uchwały winien 
stawić się na posiedzeniu komisji automatycznie, tym bardziej Ŝe posiedzenia często 
odbywają się w godzinach rannych. W innych gminach posiedzenia są np. 
organizowane tydzień przed sesją, wtedy projekty uchwał są juŜ gotowe. Dodał 
takŜe, Ŝe do projektu uchwały moŜna dołączyć stosowne uzasadnienie.  
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Radny Nowak oznajmił, Ŝe ma mieszane uczucia co do propozycji automatycznego 
udziału pracowników przygotowujących projekty uchwał w posiedzeniach komisji, 
poniewaŜ projekty uchwał są nieraz z róŜnych dziedzin. 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe podczas sesji po odczytaniu projektu uchwały jest 
wystarczająca ilość czasu aby radny mógł zadać pytanie i poprosić o wyjaśnienia 
niezrozumiałych kwestii. 
 
Radna Kozioł zaproponowała wpisanie ulic na mapkach. 
 
Radny Szołtysek wyjaśnił, Ŝe radni mieli problem z projektami uchwał dot. ul. Leśnej. 
 
Wójt stwierdził, Ŝe radny moŜe równieŜ pytać w inne dni, telefonując czy 
przyjeŜdŜając do urzędu, nie czekając na posiedzenia komisji czy sesję. Zachęcił 
jednocześnie radnych do zadawania pytań, w celu wyjaśnienia wszelkich 
pojawiających się wątpliwości. 
 
Radca prawny S. Cichecki dodał, Ŝe niektóre urzędy przy projektach uchwał dot. 
sprzedaŜy czy kupna działek stosują jedną mapę w kolorze oraz znaczniki  
kolorystyczne.  
 
Przewodniczący Rady poinformował obecnych o terminie kolejnej sesji Rady Gminy, 
która odbędzie się 28 kwietnia. 
 
Na zakończenie Wójt oznajmił Ŝe od m-ca kwietnia, ze względów organizacyjnych  
i ekonomicznych, wprowadzona zostanie zmiana godzin otwarcia urzędu w piątki,  
tj. urząd w tym dniu będzie otwarty w godzinach od 7.00 do 13.00. 
 
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 
podziękował wszystkim za udział i o godz. 20.00 zakończył sesję Rady Gminy 
Ornontowice. 
  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Stanisław Malczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Iwona Skrzypczyk 
 
 
 
 
 
* fragmenty zakreślono w związku z ochroną danych osobowych 


