
 1

PROTOKÓŁ Nr LVI/10 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 04.08.2010 r. 

w godz. 15 15 – 2010 w sali konferencyjnej Rady Gminy. 
 
Obecni według załączonej listy obecności - załącznik nr 1, 2 do protokołu. 
 
Ad. 1 i 2 
Przewodniczący Rady Gminy powitał obecnych na sesji radnych oraz zaproszonych gości 
(zgodnie z listą obecności), stwierdzając, Ŝe na stan 14-tu radnych obecnych jest 13-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. Wizja w terenie budowy budynków socjalnych. 
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) wydania opinii w związku z projektem Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska  

w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12, 

c) rozpatrzenia skargi Pana Arkadiusza Malczyka złoŜonej na Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach, 

d) określenia zasad i trybu przeprowadzania z radami poŜytku publicznego, 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy  
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, 

e) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 406 połoŜonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 9, 

f) wyraŜenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych – słuŜebności 
przesyłu, 

g) zasad obciąŜania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice 
słuŜebnościami gruntowymi i przesyłu. 

10. Omówienie projektu uchwały w sprawie regulaminu zawierającego zasady 
przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla przedszkolaków, uczniów  
i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice. 

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 ramach punktu 11 przedstawione zostaną 2 projekty uchwał w sprawie:  

� udzielenia pomocy finansowej między JST, 
� udzielenia pomocy finansowej między JST. 

 
Co do projektu uchwały w punkcie 9c, Przewodniczący poinformował, Ŝe w związku  
z ustaleniami, jakie zapadły na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 07.07.2010r. dot. 
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wycofania skargi przez skarŜącego, wnioskuje o wycofanie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
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. Wizja w terenie budowy budynków socjalnych. 
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) wydania opinii w związku z projektem Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska  

w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 
12, 

c) określenia zasad i trybu przeprowadzania z radami poŜytku publicznego, 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie, konsultacji projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

d) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 406 połoŜonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 9, 

e) wyraŜenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych – 
słuŜebności przesyłu, 

f) zasad obciąŜania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice 
słuŜebnościami gruntowymi i przesyłu. 

10. Omówienie projektu uchwały w sprawie regulaminu zawierającego zasady 
przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla przedszkolaków, uczniów  
i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice. 

11. Sprawy bieŜące.  
Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) udzielenia pomocy finansowej między JST, 
b) udzielenia pomocy finansowej między JST. 

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

 
 
Ad. 3 
Protokół z ostatniej sesji zostały przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
 
Ad. 4 
Na poprzedniej sesji nie wpłynęły interpelacje radnych, stąd punkt został wyczerpany. 
 
Ad. 5 
W dalszej części, zgodnie z porządkiem obrad radni udali się na wizję lokalną na teren 
budowy budynków socjalnych. 
 



 3

Po powrocie radny Kotyczka spytał o moŜliwość wyłączenia ogrzewania u potencjalnego 
mieszkańca. Wójt oznajmił, Ŝe nie ma takiej moŜliwości, kaloryfery będą stale pod wodą. Są 
inne moŜliwości egzekwowania opłat. 
 
(Aktualny stan radnych – 14) 
 
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 3  do protokołu . 
 
Ad. 8 
Będąc przy temacie dotyczącym sytuacji finansowej gminy, Wójt Gminy oddał głos Pani 
Skarbnik, która przedstawiła zestawienie dochodów na dzień 03.08.2010r. (załącznik nr 4  
do protokołu) . 
 
Ad. 9 
W tym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
a) w sprawie: zmian bud Ŝetu gminy na rok 2010. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Panią Skarbnik. 
 
Następnie Wójt zwrócił uwagę m.in. na pozycje dot. zwiększenia wydatków. Radni byli 
zainteresowani projektem CAF. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVI/476/10 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2010, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5  do protokołu . 

 
b) w sprawie: wydania opinii w zwi ązku z projektem Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska 
w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodziel nego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzib ą przy ul. Solidarno ści 12. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
Głosowanie nad wydaniem opinii pozytywnej. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

• Za: 11 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 3 

 
Uchwała Nr LVI/477/10 w sprawie: wydania opinii w związku z projektem Uchwały 
Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. 
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Solidarności 12, na stan 14-tu radnych została przyjęta 11 głosami za, przy 3 
wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 6  do protokołu . 

 
c) w sprawie: okre ślenia zasad i trybu przeprowadzania z radami po Ŝytku publicznego, 
organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust awy  
z 24 kwietnia 2003 r. o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie, konsultacji 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot yczących działalno ści 
statutowej tych organizacji. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. Konieczność 
podjęcia przedmiotowej uchwały i informacje z tym związane przedstawił Kierownik Wydziału 
Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy, Pan Tomasz Dolata. Kierownik odpowiadał równieŜ na 
pytania radnych w tym zakresie (czemu mają słuŜyć konsultacje, utworzenie Gminnej Rady 
PoŜytku Publicznego, rodzaje organizacji poŜytku publicznego funkcjonujących na terenie 
gminy). 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVI/478/10 w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania  
z radami poŜytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie, konsultacji projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7  do protokołu . 

 
d) w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mies zkalnego nr 406 poło Ŝonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 9. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVI/479/10 w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 
406 połoŜonego w Ornontowicach przy ul. śabik 9, na stan 14-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8  do protokołu . 

 
e) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzecz owych – 
słu Ŝebności przesyłu. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
Następnie temat został przedstawiony przez Kierownika Wydziału Środowiska, 
Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, Panią Justynę Sittek-Goj.  
 
W toku dyskusji radni poruszyli m.in. kwestie dotyczące: 
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� wysokości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie słuŜebności przesyłu i 
korzyści dla gminy z tego tytułu – wyjaśniła Kierownik WŚPiGG, informując, Ŝe jest to 
kwota  proporcjonalna do zajmowanej powierzchni (wyliczono: jednorazowo 17 tys. zł 
na czas nieokreślony); 

� powstania tego problemu – na mocy art. 3051 Kodeksu cywilnego nieruchomość 
moŜna obciąŜyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego 
własność stanowią urządzenia słuŜące do doprowadzania lub odprowadzania 
płynów, pary, gazu, energii elektrycznej (oraz inne urządzenia podobne nie naleŜące 
do części składowych nieruchomości, jeŜeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa), 
prawem polegającym na tym, Ŝe przedsiębiorca moŜe korzystać w oznaczonym 
zakresie z nieruchomości obciąŜonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń 
(słuŜebność przesyłu); 

 
� podmiotów objętych słuŜebnością przesyłu – równieŜ na gruntach fizycznych osób 

moŜna ustanowić słuŜebność; 
 
� pierwszeństwa postępowania – sprzedaŜ czy słuŜebność – wyjaśnił radca prawny  

S. Cichecki informując, Ŝe generalnie właściciel decyduje o tym co zamierza zrobić ze 
swoją własnością. W przypadku gminy decyduje rada, która w formie zasad upowaŜni 
ado tego Wójta. Dopuszczalne są moŜliwości wynikające z kodeksu cywilnego. 
SłuŜebność jest po to wprowadzona Ŝeby uniknąć sporu. JeŜeli na wniosek np. firmy 
Vattenfall właściciel nie zgodzi się na ustanowienie słuŜebności przesyłu, Vattenfall 
moŜe wystąpić do sądu. Ponadto właściciel gruntu równieŜ moŜe wystąpić do firmy 
Vattenfall o ustalenie słuŜebności przesyłu. 

 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVI/480/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na ustanowienie ograniczonych 
praw rzeczowych – słuŜebności przesyłu, na stan 14-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9  do protokołu . 

 
f) w sprawie: zasad obci ąŜania nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy 
Ornontowice słu Ŝebnościami gruntowymi i przesyłu. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Następnie głos zabrał radca prawny S. Cichecki, który zwrócił się o zmianę brzmienia §4 
zasad: „SłuŜebności mogą być ustanawiane na czas nieokreślony, na czas określony 
dłuŜszy niŜ 3 lata oraz na kaŜdy kolejny czas określony następujący po okresie pierwszych 3 
lat”. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 
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Uchwała Nr LVI/481/10 w sprawie: zasad obciąŜania nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Ornontowice słuŜebnościami gruntowymi i przesyłu, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10  do protokołu . 
 

Ad 10 
Zgodnie z porządkiem obrad w tym punkcie nastąpiło omówienie projektu uchwały w sprawie 
regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla 
przedszkolaków, uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice. 
 
Radny Szołtysek spytał, co oznacza zapis „na szczeblu regionalnym”. 
 
Pani Sekretarz odpowiedziała, Ŝe pojęcie to odnosi się do szczebla między kilkoma 
powiatami. 
 
Radny Spyra przypomniał wniosek członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 16 
czerwca br. Radny zauwaŜył, Ŝe do obecnego projektu zostały naniesione propozycje 
przedstawiane przez Dyrektora Gimnazjum.  
 
Komisja wnioskowała jednak o usunięcie z nagłówka słowa „przedszkolaków”. Zdaniem 
radnego ten zapis budzi duŜe kontrowersje. Ponadto Komisja wnioskowała, aby regulamin 
został podzielony na dwie zasadnicze części: 

1. część dotycząca stypendium (dotyczy tylko uczniów i studentów za osiągane wyniki 
w nauce), 

2. część dotycząca przyznawania nagród specjalnych (za osiągnięcia artystyczne  
i sportowe). 

 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, Ŝe głosy na posiedzeniu Komisji były podzielone, ponadto 
obawia się, czy podział regulaminu w w/w sposób nie będzie kolidował z regulaminem 
przyznawania nagród sportowych.  
 
Radny Milanowski równieŜ opowiedział się za wykreśleniem słowa „przedszkolaków”  
z regulaminu. Wniósł takŜe uwagę do zapisu w punkcie IV pkt 2: „Opinia i wnioski Komisji nie 
są dla Wójta wiąŜące, a decyzje w tej sprawie mają charakter uznaniowy”. 
 
Przewodniczący Rady dodał, Ŝe w ustawie o samorządzie gminnym, w zakresie dot. 
przyznawania stypendium jest mowa tylko o uczniach i studentach - czy zatem podjęcie 
uchwały obejmującej równieŜ stypendium dla przedszkolaków nie będzie sprzeczne  
z ustawą? Radca prawny S. Cichecki zobowiązał się do rozpatrzenia tej kwestii  
i przygotowania pisemnej interpretacji w ciągu 7 dni. 
 
Radny Zientek zaproponował dopisanie w punkcie II pkt 1 lit. a) „studia pierwszego  
i drugiego stopnia oraz studentów studiów doktoranckich.” 
 
Radny Spyra ponownie podkreślił, aby z regulaminu wykreślono przedszkolaków. 
Zaproponował dopisanie do punktu II w miejscach gdzie nie ma stawek ruchomych kwot 
(zdaniem radnego naleŜy załoŜyć jakiś pułap od-do). 
 
W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe jego zdaniem przedszkolaki winny zostać ujęte  
w regulaminie. Do tej pory Wojewoda nie zakwestionował takiego rozwiązania, ponadto jest 
to garstka dzieci. Wójt zaapelował do radnych, aby nie zamykali dzieciom moŜliwości 
wykazania się. Podkreślił, Ŝe ten regulamin był dotąd regulaminem modelowym, na którym 
wzorowali się inni. Poza tym stypendium moŜe przyczynić się do rozwoju dziecka i jego 
umiejętności, a nie kaŜdego rodzica stać na poniesienie dodatkowych kosztów. 
 
 



 7

Radny Kotyczka zwrócił uwagę, aby dobrze określono szczebel regionalny. 
 
Radny Zientek zauwaŜył, Ŝe w odniesieniu do studentów studiujących zaocznie i wieczorowo 
pojawia się dyskryminacja. Sekretarz przypomniała, Ŝe zapis dot. przyznawania stypendium 
w/w studentom we wcześniejszej uchwale był, ale rada z czasem go wykreśliła. 
 
Radca Cichecki zaproponował wykorzystanie definicji regionu z ustawy o rozwoju 
regionalnym. Zdaniem radcy dwa powiaty to nie jest region.  
 
Ad. 11 
W Sprawach bieŜących przedstawione zostały kolejne projekty uchwał w sprawie: 
 
a) w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej mi ędzy JST. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVI/482/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej między JST, na stan 
14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11  do protokołu . 

 
b) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej mi ędzy JST. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVI/483/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej między JST, na stan 
14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12  do protokołu . 

 
 
W dalszej części tego punktu głos zabrał radny Bijak, który pokrótce omówił: 

� kwestię szkoleń specjalistycznych,  
� temat powodzi, 
� temat dot. obozu młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o wpłynięciu pisma skierowanego przez 
Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z Czechowic-Dziedzic, w którym zawarto prośbę o pomoc 
finansową w związku z majową powodzią, która wyrządziła ogromne szkody mieszkańcom 
Gminy Czechowice-Dziedzice. Przewodniczący oznajmił, Ŝe składka w wysokości 600 zł 
zebrana ostatnio przez radnych dla powodzian została przekazana przelewem na konto w/w 
Stowarzyszenia. 
 
W dalszej części Wójt: 
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� wspomniał o kolejnym roku wydawania „Aktualności Ornontowickich” (wydawane są 
od sierpnia 2002r.), 

� nawiązał do Rankingu Samorządów tworzonego przez „Rzeczpospolitą”, w którym to 
Ornontowice zajęły 1 miejsce spośród gmin wiejskich w Województwie Śląskim i 17 
miejsce w skali ogólnopolskiej, 

� poruszył kwestię ustaw związanych z prawem geologicznym i górniczym. 
 
Ad. 12 
W kolejnym punkcie Zastępca Wójta omówił pokrótce przebieg realizowanych na terenie 
Gminy inwestycji oraz poinformował o odbytych przetargach. 
 
Radny Kotyczka nadmienił, Ŝe kaŜdy mieszkaniec winien dopilnować inwestycji prowadzonej 
przez firmy na jego posesji. 
 
Ad. 13 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 14 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrali radni. 
 
Radny Mozgalik poruszył następujące tematy: 

� ul. Zwycięstwa w kierunku Gierałtowic za skrzyŜowaniem z ul. Chudowską – kombajn 
nie mieści się w gabarytach drogi – radny prosi o zwrócenie na to uwagi przy 
planowaniu kolejnych odcinków, 

� lustro na skrzyŜowaniu z ul. Pośrednią – bardzo zła widoczność (lustro oddala),  
� zdewastowane schodki w okolicy poczty, 
� pogłębienie lub wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej w okolicy posesji 

nr 78. 
 

Radny Nocoń ponownie zwrócił się z prośbą i przebudowanie progów zwalniających na 
skrzyŜowaniu ul. Chudowskiej z ul. Zwycięstwa. 
 
Radny Zientek spytał o budowę chodnika przy ul. Zwycięstwa. 
 
Radny Kotyczka nawiązał do ul. Marzankowice i posesji Pana Nowok*, w rejonie której jest 
składowisko śmieci. Woda powinna spływać do zarurowanego potoku ale w takich 
warunkach nie jest to moŜliwe. Przy opadach deszczu posesja Pana Nowok*jest zalewana. 
Radny w imieniu mieszkańca zwrócił się o pomoc w tej sprawie. 
 
Poruszył takŜe temat dot. szkód górniczych, które wystąpiły przy ul. Bujakowskiej 
(wybrzuszona droga, garby). Nadmienił, Ŝe ograniczenie prędkości znakami nie zdaje 
egzaminu, wyrwy w drogach powodują straszny hałas podczas przejeŜdŜania tam w 
szczególności cięŜkich samochodów w godzinach porannych. 
 
Radny Kotyczka spytał o działanie monitoringu na parkingu przy pawilonie handlowym – czy 
zostało sprawdzone jego funkcjonowanie. 
 
Odpowiadając na pytania radnych głos zabrał Wójt informując, Ŝe: 

− sprawa lustra zostanie zgłoszona do Powiatu, 
− rów przydroŜny przy ul. Kolejowej – będzie pogłębiony, 
− progi zwalniające na skrzyŜowaniu ul. Zwycięstwa z ul. Chudowską - kiedyś 

mieszkańcy prosili o spowolnienie ruchu a jednym ze sposobów na to są właśnie 
wysepki; jeden najazd będzie poprawiony,  
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− wysypisko za panem Nowok* – teren zostanie w części uporządkowany do jesieni, 
ale jedynym wyjściem jest zlikwidowanie zagajników, które przyczyniają się do 
składowania tam śmieci przez mieszkańców, 

− szkody górnicze – nie da się powstrzymać ujemnych skutków eksploatacji górniczej, 
− monitoring obok pawilonu – istnieje moŜliwość złoŜenia wniosku o sprawdzenie 

monitorowania Ornontowic, jednak nie ma moŜliwości śledzenia tego na bieŜąco,  
− schody – Wójt zakłada, Ŝe uda się to zrobić kiedy będzie udraŜniana kanalizacja obok 

szaletów; równieŜ krawęŜnik na przejściu przy kościele zostanie obniŜony, 
− chodnik przy ul. Zwycięstwa – mają rozpocząć się procedury przetargowe. 

 
Radny Szołtysek spytał o progi przy ul. Cichej. Z-ca Wójta odpowiedział, Ŝe organizacja 
ruchu jest opracowana. 
 
Radny Kotyczka zainteresowany był, czy istnieje moŜliwość zwrócenia się do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w temacie ul. Bujakowskiej. Radny dodał, Ŝe jego zdaniem Powiat Mikołowski 
działa słabo w porównaniu z innymi Starostwami. 
 
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 20.10 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Stanisław Malczyk 

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


