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PROTOKÓŁ Nr LIII/10 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 29.04.2010 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.  
 
Następnie w związku z tragedią prezydenckiego samolotu w Smoleńsku, która miała miejsce 
10 kwietnia br. zebrani uczcili pamięć ofiar minutą ciszy. 
 
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. Ochrona Środowiska i Problematyka Górnicza w Gminie Ornontow ice. 
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: 

a) zmian budŜetu Gminy na rok 2010, 
b) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego, 
c) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego, 
d) przyjęcia Strategii Mieszkalnictwa Gminy Ornontowice na lata 2010-2016, 
e) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Ornontowice, 
f) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach przy ulicy 
Łąkowej – działka numer 2979/100, 

g) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach w rejonie 
ulicy Zwycięstwa – działka numer 2209/37, 

h) wprowadzenia Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 02.02.2009r. w sprawie 
realizacji projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania 
Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system 
informacji o terenie (GIS)” w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013, 

i) zmian w podziale na obwody głosowania w Gminie Ornontowice, 
j) zmian w podziale Gminy Ornontowice na okręgi wyborcze i ustalenia liczby 

mandatów w okręgach w wyborach do Rady Gminy, 
k) zmiany w uchwale określającej warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, 

rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Ornontowice. 
10. Sprawy bieŜące.  
11. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
12. Interpelacje radnych. 
13. Wolne głosy i wnioski. 
14. Zakończenie sesji. 
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Po odczytaniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady, Wójt zwrócił się z prośbą  
o wycofanie z porządku projektów uchwał z punktu 9 d) i e), dot. gospodarki mieszkaniowej. 
Poinformował, Ŝe aktualnie w Urzędzie Gminy prowadzona jest kontrola przez inspektora 
NIK-u a obejmująca swym zasięgiem gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Wójt 
podkreślił, Ŝe z taktyczno-merytorycznych względów dobrze będzie, jeŜeli stosowne projekty 
uchwał zostaną opracowane a następnie przedstawione radnym do uchwalenia po 
zakończonej kontroli, poniewaŜ będą uwzględniały zalecenia pokontrolne. 
 
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. Ochrona Środowiska i Problematyka Górnicza w Gminie Ornontow ice. 
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: 

a) zmian budŜetu Gminy na rok 2010, 
b) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu 

Mikołowskiego, 
c) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu 

Mikołowskiego, 
d) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach 
przy ulicy Łąkowej – działka numer 2979/100, 

e) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach  
w rejonie ulicy Zwycięstwa – działka numer 2209/37, 

f) wprowadzenia Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 02.02.2009r.  
w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego 
systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem 
Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w ramach 
Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

g) zmian w podziale na obwody głosowania w Gminie Ornontowice, 
h) zmian w podziale Gminy Ornontowice na okręgi wyborcze i ustalenia 

liczby mandatów w okręgach w wyborach do Rady Gminy, 
i) zmiany w uchwale określającej warunki i tryb wspierania, w tym 

finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy 
Ornontowice. 

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

Ad. 3 
Protokół z ostatniej sesji zostały przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
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Ad. 4 
Na poprzedniej sesji nie wpłynęły interpelacje radnych, stąd punkt został wyczerpany. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ wiodącym tematem sesji jest „Ochrona środowiska  
i problematyka górnicza w Gminie Ornontowice”. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji branŜowej, radny Piotr Szołtysek, poprosił kolejno o głos 
zaproszonych gości: 

� Kierownika Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Gminy Ornontowice, 

� Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach, 
� przedstawicieli Działu Szkód Górniczych oraz Działu Ochrony Środowiska KWK 

Budryk, 
� przedstawicieli Działu Szkód Górniczych i Działu Mierniczo-Geologicznego KWK 

Bolesław Śmiały. 
 
Zaproszeni goście dokonali charakterystyki prowadzonej działalności i odpowiadali na 
pytania radnych w tym zakresie. 
 
W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestie: 

� usuwania azbestu, 
� wycinania drzew przez osoby prywatne, 
� programu ograniczania niskiej emisji w Gminie, 
� lokalizacji punktu odpadów niebezpiecznych, 
� poboru wody przez KWK Budryk, 
� nieczystości pozostawianych przez wyprowadzane psy (Kierownik Sittek-Goj 

poinformowała, Ŝe przepisy prawa regulują kwestie postępowania z psem przez 
właściciela. Zobowiązała się, Ŝe po sesji ponowi prośbę do dzielnicowych  
o zwrócenie bacznej uwagi na w/w problem. Radny Milanowski zaproponował 
wystosowanie ulotek, w szczególności do mieszkańców osiedla, w powyŜszym 
temacie), 

� roli dzielnicowych w egzekwowaniu stosowania przepisów porządkowych przez 
mieszkańców gminy, 

� wykorzystywania i odzysku wód słonych, 
� wykorzystywania i zagospodarowania metanu, 
� szkód górniczych i remontów obiektów budowlanych oraz spraw sądowych z tym 

związanych, 
� regulacji potoku od Bujakowa, 
� planowanej eksploatacji górniczej pod terenem Ornontowic, 
� zabezpieczenia budynków przed ujemnym wpływem eksploatacji górniczej. 

 
Ad. 6 
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń 
Komisji, które miały miejsce od ubiegłej sesji Rady Gminy. 
 
Ad. 7 
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. 8 
Będąc przy temacie dotyczącym sytuacji finansowej gminy, Wójt Gminy oddał głos Pani 
Skarbnik, która przedstawiła zestawienie dochodów na dzień 27.04.2010r. (załącznik nr 5  
do protokołu) . 
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Ad. 9 
W tym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
a) w sprawie: zmian bud Ŝetu gminy na rok 2010. 
 
Projekt uchwały szczegółowo przedstawiła Pani Skarbnik. 
 
Następnie Wójt porównał aktualny projekt do projektu dostarczonego radnym wraz  
z porządkiem obrad, omawiając pokrótce wprowadzone zmiany. 
 
W toku dyskusji radni pytali o: 

� PB-W wraz z budową ul. Granicznej (radny Zientek);  
� lokalizację kanalizacji deszczowej przy ul. Zwycięstwa w kierunku działki nr 1987/38 

(radny Spyra); 
� remont budynku Klubu Gwarek (radny Szołtysek) – odpowiadając Wójt oznajmił, Ŝe 

jeŜeli uda się zaktualizować dokumentację, a przetarg rozstrzygnie koszt, to fizycznie 
realne jest wykonanie zadania do jesieni. Do października zadanie zostałoby 
zrealizowane w całości. Wójt podkreślił, Ŝe dobra firma jest w stanie wykonać to 
zadanie kompleksowo w ciągu 3 miesięcy; 

� sposób ogrzewania budynku Klubu Gwarek (radny Spyra) – Wójt poinformował, Ŝe 
jest to ogrzewanie gazowe.  

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

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

 
Uchwała Nr LIII/450/10 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2010, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6  do protokołu . 
 

b) w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc f inansow ą dla Powiatu 
Mikołowskiego. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy, 
następnie temat pokrótce wyjaśniła Pani Skarbnik. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

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

 
Uchwała Nr LIII/451/10 w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla 
Powiatu Mikołowskiego, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 7  do protokołu . 

 
c) w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc f inansow ą dla Powiatu 
Mikołowskiego. 
 
ZMIANA NAGŁÓWKA – projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Mikołowskiemu. 
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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 LIII/452/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Mikołowskiemu na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 8  do protokołu . 

 
d) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornon towice 
niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej w Ornontowicach przy ulicy 
Łąkowej – działka numer 2979/100. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy, po 
czym Wójt wyjaśnił lokalizację nieruchomości 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 LIII/453/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej  
w Ornontowicach przy ulicy Łąkowej – działka numer 2979/100, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9  do protokołu . 

 
e) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornon towice 
niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej w Ornontowicach w rejonie ulicy 
Zwyci ęstwa – działka numer 2209/37. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Na prośbę radnych, Wójt wyjaśnił lokalizację nieruchomości 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 LIII/454/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej  
w Ornontowicach w rejonie ulicy Zwycięstwa – działka numer 2209/37 na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10  do protokołu . 

 
f) w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1 do Porozumie nia z dnia 02.02.2009r.  
w sprawie realizacji projektu pod nazw ą „Budowa zintegrowanego systemu 
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zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mik ołowskim w oparciu  
o system informacji o terenie (GIS)” w ramach Progr amu Rozwoju Subregionu 
Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Woje wództwa Śląskiego na lata 
2007-2013. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. Temat  
wyjaśnił Kierownik WRiPF, Pan Tomasz Dolata. W wyniku zlecenia dokumentacji technicznej 
tego projektu fachowcy doszli do wniosku, Ŝe GIS naleŜy interpretować jako system 
informacji o terenie (do tej pory było: system informacji przestrzennych). To jest zapisane w 
Aneksie, który jest załącznikiem do uchwały.  
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na ustawowy stan 15 radnych – obecnych : 14 radnych  

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

 
Uchwała Nr LIII/455/10 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1 do Porozumienia  
z dnia 02.02.2009r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego 
systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim  
w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w ramach Programu Rozwoju 
Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 11  do protokołu . 

 
g) w sprawie: zmian w podziale na obwody głosowania  w Gminie Ornontowice. 
 
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 LIII/456/10 w sprawie: zmian w podziale na obwody głosowania w Gminie 
Ornontowice, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 
12 do protokołu . 

 
h) w sprawie: zmian w podziale Gminy Ornontowice na  okr ęgi wyborcze i ustalenia 
liczby mandatów w okr ęgach w wyborach do Rady Gminy. 
 
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 
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Uchwała Nr LIII/457/10 w sprawie: zmian w podziale Gminy Ornontowice na okręgi 
wyborcze i ustalenia liczby mandatów w okręgach w wyborach do Rady Gminy, na 
stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13  do 
protokołu . 

 
i) w sprawie: zmiany w uchwale okre ślającej warunki i tryb wspierania, w tym 
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obsz arze Gminy Ornontowice. 
 
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 LIII/458/10 w sprawie: zmiany w uchwale określającej warunki i tryb 
wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy 
Ornontowice na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 14 do protokołu . 

 
Ad. 10 
W Sprawach bieŜących głos zabrał Wójt poruszając niŜej wymienione sprawy: 
 

• kwestie terenowo-prawne - Wójt zwrócił uwagę radnym z okręgu nr 4, iŜ nie uda się 
przenieść ul. Akacjowej do okręgu nr 3. Mimo wszelkich starań i zebranych 
materiałów prawo nie zakłada takiej moŜliwości; 

 
• temat dwóch działek w zasobie przy ul. Akacjowej – jedna działka zarastająca trawą, 

gdzie kiedyś umiejscowiony był plac zabaw, druga działka w części 
zagospodarowana od strony wschodniej na miejsce do parkowania. Wójt 
zasygnalizował temat, proponując, aby radni zastanowili się nad sensownym 
zagospodarowaniem tych działek (w szczególności temat dotyczy radnych  
z czwartego okręgu wyborczego). Podobna kwestia dotyczy działki przy ul. śabik 
obok siedziby PUS-u;  

 
• temat dotyczący spotkania nad dalszym rozwojem bazy sportowej i rekreacyjnej w 

gminie. Wójt oznajmił, Ŝe prawdopodobnie w maju odbędzie się spotkanie w tej 
sprawie. Zwrócił się do radnych z prośbą o zastanowienie się nad terenem, który 
moŜna w tym celu zagospodarować. 

 
Korzystając z okazji Wójt przedstawił Dyrektora ARTerii – Centrum Kultury i Promocji – 
Panią Aleksandrę Malczyk. Nawiązał takŜe do remontu budynku ARTerii oraz do planów 
budowy nowej siedziby.  
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma skierowane przez: 

− Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Mikołowie –  
w którym zawarto prośbę o sfinansowanie mieszkankom Gminy Ornontowice 
uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia – pismo zostało przekazane na ręce 
Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych celem zajęcia stanowiska; 

− Wojewodę Śląskiego – informujące o konieczności złoŜenia rocznych oświadczeń 
majątkowych do 30 kwietnia.  
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Ad. 11 
W kolejnym punkcie Kierownik Wydziału Inwestycji, Pani Beata Drobny, omawiając przebieg 
realizowanych na terenie Gminy inwestycji przedstawiła harmonogram realizacji zadań 
inwestycyjnych w roku 2010 (załącznik nr 15) oraz wyświetliła prezentację multimedialną  
w tym zakresie.  
 
Co do harmonogramu na miesiąc maj, Kierownik WI oznajmiła, Ŝe gdyby któryś z radnych 
chciał wziąć udział w oględzinach, spotkaniach, prosi o wcześniejszą informację. 
 
Radny Kaczor spytał o prowadzenie inwestycji w formie Projektuj-wybuduj, na co odpowiedzi 
udzieliła Kierownik WI (dot. zlecenia jednemu wykonawcy zadania od projektowania do 
realizacji). 
 
Radny Nowak zapytał o zakres inwestycji polegającej na budowie miejsc parkingowych przy 
ul. Akacjowej 20. Wójt odpowiedział, Ŝe zakres zadania wynika z bezpieczeństwa na drodze 
(rejon skrzyŜowania). 
 
Radny Szołtysek oznajmił, Ŝe dokonano odbioru boiska „Orlik 2012” natomiast w po opadach 
deszczu, zdaniem radnego, nawierzchnia boiska chyba nie spełniła swej roli (zalewiska 
wodne). Kierownik Wydziału Inwestycji stwierdziła, Ŝe nastąpił odbiór końcowy, ale nie jest to 
równoznaczne z dopuszczeniem do uŜytkowania. Teraz będziemy występować do 
odpowiednich instytucji, zgłoszone będzie zakończenie robót. Co do zalewisk, pozostaje 
obserwować grunt, inwestycja jest objęta gwarancją. Wójt dodał, Ŝe woda powinna zejść  
z nawierzchni w ciągu 3 godzin po deszczu. Kontynuując podkreślił, Ŝe zastosowany tam 
gumowy granulat wymaga ułoŜenia. W najbliŜszym czasie okaŜe się jak wyglądać będzie 
eksploatacja boiska. 
 
Radny Zientek przypomniał temat chodnika po wschodniej stronie ul. Zwycięstwa. 
 
Ad. 12 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 13 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrali radni. 
 
Radny Szołtysek spytał o remont krzyŜa uszkodzonego w wyniku kolizji samochodowej. Wójt 
odpowiedział, Ŝe sprawa trafiła do sądu i aktualnie czekamy na jego działania. Winnym będą 
przyporządkowane koszty. Została dokonana wycena: 35 tys. zł - przywrócenie do stanu 
sprzed wypadku. Wójt wyraził nadzieję, Ŝe do odpustu krzyŜ juŜ będzie na swoim miejscu. 
 
Przewodniczący Rady: 

− poinformował o terminie posiedzenia Komisji Statutowej - 5 maja godz. 16.00, 
− przypomniał o Mszy za Ojczyznę - 3 maja o godz. 10.30, 
− oznajmił, Ŝe trzeba zdecydować kto i na jakich zasadach będzie określał przydział do 

lokali socjalnych. 
Wójt stwierdził, Ŝe prawnicy powinni pomóc w rozwiązaniu tej kwestii i znalezieniu 
jakiegoś mechanizmu działania. Dodał, Ŝe jest lista osób doskonale znana, która powinna 
się znaleźć w mieszkaniach socjalnych. Wszystko będzie musiało wynikać wprost  
z regulaminu. Wójt uwaŜa, Ŝe część mieszkańców, którzy dziś mieszkają w zasobach 
mieszkaniowych przy ul. śabik i ul. Akacjowej powinna zostać przeniesiona do mieszkań 
socjalnych. I to będzie wynikać z planu mieszkań, którymi dysponuje gmina. Zapis będzie 
jasno określał, Ŝe te mieszkania są mieszkaniami socjalnymi do momentu wybudowania 
przez gminę budynku socjalnego. Po wybudowaniu budynku socjalnego, automatycznie 
wygaśnie moŜliwość zamieszkania w istniejącym zasobie i mieszkaniec będzie 



 9 

przeniesiony do mieszkania socjalnego, natomiast tamto mieszkanie nabędzie status 
mieszkania komunalnego.  
 

Następnie Przewodniczący Rady spytał jak wygląda sprawa dot. częściowej odpłatności w 
związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – ul. Dworcowa i Marzankowice oraz 
kanalizacji sanitarnej - ul. Polna. Wójt odpowiedział, Ŝe dobiega końca wykonanie 
stosownych wyliczeń. W gminach, w których funkcjonuje kanalizacja, opłaty wahają się na 
poziomie 2 tys. zł. Aktualnie trwa przygotowanie wyliczeń dot. ul. Polnej, która realizowana 
będzie nieco później. Wójt dodał, Ŝe zaleŜy mu, aby do końca czerwca 2011 roku zadanie 
było w 100% wykonane.  
 
Ad. 14 
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 


