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PROTOKÓŁ Nr LVII/10 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 25.08.2010 r. 

w godz. 15 15 – 2015 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 stan 14-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. Stan oświaty, kultury i sportu w Gminie Ornontowice.  
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) trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej, 
c) uchylenia uchwały w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie doŜywiania  
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywania”, 

d) upowaŜnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 
prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów, 

e) zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy 
Ornontowice oraz udzielania bonifikat przy ich zbywaniu, 

f) regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium 
specjalnego dla przedszkolaków, uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie 
Ornontowice. 

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

 
Przewodniczący Rady poinformował o proponowanych zmianach do porządku obrad, 
mianowicie w ramach omawiania Spraw bieŜących przedstawione zostaną dodatkowe 
projekty uchwał w sprawie: 

a) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Mikołów a Gminą 
Ornontowice dotyczącego korzystania przez mieszkańców Gminy Ornontowice  
z śłobka Miejskiego w Mikołowie i przekazywania dotacji na rzecz miasta z tego 
tytułu, 

b) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego. 
 
Zmiany do porządku zostały przyjęte jednogłośnie. 
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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. Stan oświaty, kultury i sportu w Gminie Ornontowice.  
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) trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej, 
c) uchylenia uchwały w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie doŜywiania 
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywania”, 

d) upowaŜnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 
prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów, 

e) zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy 
Ornontowice oraz udzielania bonifikat przy ich zbywaniu, 

f) regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium 
specjalnego dla przedszkolaków, uczniów i studentów zamieszkałych  
w Gminie Ornontowice. 

10. Sprawy bieŜące.  
Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Mikołów  
a Gminą Ornontowice dotyczącego korzystania przez mieszkańców Gminy 
Ornontowice z śłobka Miejskiego w Mikołowie i przekazywania dotacji na 
rzecz miasta z tego tytułu, 

b) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego. 
11. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
12. Interpelacje radnych. 
13. Wolne głosy i wnioski. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 3 
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
 
Ad. 4 
Na poprzedniej sesji nie wpłynęły interpelacje radnych, stąd punkt został wyczerpany. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie tego punktu Przewodniczącemu Komisji 
Oświaty Kultury i Sportu, radnemu Henrykowi Spyra, który poprosił o zabranie głosu 
zaproszonych gości, którymi są: 

• Pani Gizela Siedlaczek, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, 
• Siostra Przeło Ŝona , reprezentująca katolickie niepubliczne przedszkole, 
• Pan Wojciech Hoszek , Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich,  
• Pani  Sabina Mendel , Kierownik Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej  

i Terapeutycznej, 
• Pani Iwona Smorz , Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 
• Pani Aleksandra Malczyk, Dyrektor ARTerii Centrum Kultury i Promocji, 
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• Pani Bogusława Muras, Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
• Pan Jacek Adamczyk , Skarbnik Klubu Sportowego „Gwarek”.  

Następnie goście dokonali krótkiej charakterystyki prowadzonych przez siebie placówek oraz 
udzielali odpowiedzi na pytania radnych dotyczące oświaty, kultury i sportu na terenie gminy. 

W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady podziękował gościom za udział  
w sesji. 
 
W dalszej części nastąpiło wręczenie ostatniej Statuetki „Ornontowickie Bzy” laureatce Pani 
BoŜenie Kasprzyckiej, która nie była obecna na oficjalnej uroczystości wręczania Statuetek. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń 
Komisji, które miały miejsce od ubiegłej 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 23.08.2010r. - załącznik nr 5  
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 szczegółowo przedstawiła Pani Skarbnik. 
 
Następnie Wójt zwrócił szczególną uwagę na pozycje dotyczące zwiększenia wydatków 
budŜetowych.  
 
Radny Nocoń spytał o PB-W ul. OkręŜnej. Wójt oznajmił, Ŝe droga wymaga korytowania od 
podstaw.  
 
Radny Szołtysek zwrócił uwagę na brak środków na zabudowę 2 progów zwalniających przy 
ul. Cichej, o które prosili mieszkańcy. Wójt w odpowiedzi stwierdził, Ŝe brak tej pozycji  
w aktualnym projekcie uchwały nie oznacza rezygnacji z tego zadania. Dodał, Ŝe zabudowa 
progów jest związana całą organizacją ruchu. 
 
Radny Szołtysek skierował w stronę Przewodniczącego Rady prośbę o terminowe 
dostarczanie projektów uchwał. 
 
Brak dalszych pytań radnych. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVII/484/10 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2010, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6  do protokołu . 
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b) w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały bud Ŝetowej. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Pani Skarbnik wspomniała, Ŝe taka uchwała została podjęta przez radę w miesiącu czerwcu. 
Jednak członek Kolegium RIO wniósł pewne uwagi, które w tym projekcie zostały 
uwzględnione (uszczegółowienie materiałów informacyjnych i uzasadnienia). 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVII/485/10 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej, na 
stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7  do 
protokołu . 

 
c) w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie podwy Ŝszenia kryterium dochodowego 
uprawniaj ącego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie  doŜywiania  
w ramach programu „Pomoc pa ństwa w zakresie do Ŝywania”. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Kierownik GOPS Pani Irena Jabłonka wyjaśniła, Ŝe uchwała ta ma na celu zmniejszenie 
udziału środków własnych w ogólnym koszcie tego programu przy jednoczesnym 
pozostawieniu liczby uprawnionych dzieci i młodzieŜy do nieodpłatnego korzystania  
z posiłków w placówkach oświatowych.  
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVII/486/10 w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie podwyŜszenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w 
formie doŜywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywania”, na 
stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8  do 
protokołu. 

 
d) w sprawie: upowa Ŝnienia Kierownika Gminnego O środka Pomocy Społecznej do 
prowadzenia post ępowań z zakresu świadcze ń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  
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• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LVII/487/10 w sprawie: upowaŜnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na stan 14-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9  do protokołu . 

 
e) w sprawie: zasad sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych stanowi ących mienie komunalne 
Gminy Ornontowice oraz udzielania bonifikat przy ic h zbywaniu. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
Następnie głos zabrał Kierownik ZGZG, Pan Jerzy Jarosz, który wspomniał o zmianach 
wprowadzonych w załączniku do projektu uchwały w stosunku do projektu dostarczonego 
wcześniej radnym. 
 
Kolejno Wójt omówił szczegółowo kwestię sprzedaŜy mieszkań z bonifikatą. W toku dyskusji 
Wójt zaproponował wprowadzenie autopoprawek do projektu w § 2 w części dot. wysokości 
bonifikat: 

a) z do 90% bonifikaty do 85% 
b) z do 80% bonifikaty do 70% 
c) bez zmian (do 50%). 

 
Dla porównania przedstawione zostało zestawienie przygotowane przez ZGZG obejmujące 
ceny mieszkań na osiedlu przy ul. Akacjowej oraz przy ul. śabik wg wyceny niezaleŜnych 
rzeczoznawców majątkowych, w odniesieniu do poszczególnych wysokości bonifikat (90%, 
85%, 80%, 50%) – załącznik nr 10  do protokołu.  
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVII/488/10 w sprawie: zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych 
stanowiących mienie komunalne Gminy Ornontowice oraz udzielania bonifikat przy 
ich zbywaniu, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu . 

 
f) w sprawie: regulaminu zawieraj ącego zasady przyznawania i wypłacania 
stypendium specjalnego dla przedszkolaków, uczniów i studentów zamieszkałych  
w Gminie Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Nawiązując do problemu zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady w trakcie ostatniej 
sesji Rady w dniu 04.08.2010r. a dotyczącego zgodności z prawem podejmowania przez 
radę gminy uchwały obejmującej równieŜ stypendium dla przedszkolaków Przewodniczący 
Rady przedstawił stanowisko prawne w tej sprawie, odczytując stosowną opinię prawną  
(załącznik nr 12 ). 
 
Z przedstawionej opinii wynika, Ŝe rada gminy władna jest objąć zasadą udzielania 
stypendium równieŜ dzieci uczęszczające do przedszkola. 
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Następnie głos zabrał Wójt, który oznajmił, Ŝe przygotowanie na dzisiejszą sesję projektu 
regulaminu, uwzględniającego wszystkie uwagi Komisji, nie było moŜliwe do zrealizowania. 
Ponadto wpłynęło pismo dyrektora Gimnazjum dot. propozycji podwyŜszenia średniej z 5,1 
do 5,3 dla gimnazjalistów. 
 
Wójt nawiązał następnie do laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu 
wojewódzkim, organizowanych przez kuratorium oświaty, podkreślając wagę tego 
osiągnięcia. Ranga tego konkursu jest najwyŜsza. Kontynuując, Wójt oznajmił, Ŝe skoro  
z regulaminu mają zostać wykluczone osiągnięcia artystyczne i sportowe, to ilość 
stypendystów znacznie się obniŜy. Zatem Wójt proponuje, aby wysokość stypendium za 
osiągnięcia, o których mowa w punkcie 2, ustęp 1 litera c ustalona została na poziomie 2500 
zł (po 500 zł co miesiąc), a wysokość stypendiów dla laureatów za zdobycie I, II lub III 
miejsca w międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich olimpiadach, konkursach 
przedmiotowych ustalono na tym poziomie, który muszą uzyskać studenci.  
 
Wójt zastanawia się teŜ nad zróŜnicowaniem wysokości stypendium dla poszczególnych 
grup. 
 
Następnie nawiązał do zapisu dotyczącego Komisji Stypendialnej i przyznawania stypendium 
(punkt IV). Wójt zaproponował zmianę brzmienia tego zapisu na: „Decyzję w sprawie 
przyznania stypendium specjalnego podejmuje Komisja Stypendialna, której przewodniczy 
Wójt Gminy Ornontowice. Opinia i wnioski Komisji są dla Wójta wiąŜące. Komisję powołuje 
Wójt Gminy odrębnym zarządzeniem”. 
 
Wspomniał teŜ o konieczności uzupełnienia składu tej Komisji o przedstawiciela Rady 
Gminy, na skutek śmierci radnego, który był członkiem Komisji Stypendialnej.  
 
Z uwagi na duŜą liczbę proponowanych zmian, Wójt zaproponował wstrzymanie się  
z głosowaniem nad przedmiotowym projektem uchwały. 
 
Przewodniczący skierował w stronę radcy prawnego pytanie, co stanie się w przypadku nie 
podjęcia uchwały w dniu dzisiejszym i co będzie z obowiązywaniem uchwały, w przypadku 
podjęcia jej pod koniec miesiąca września? 
 
Radca prawny S. Cichecki zauwaŜył, Ŝe uchwała w sprawie zasad przyznawania stypendium 
aktualnie obowiązuje i jest wiąŜąca. Nowa uchwała nie jest prawem miejscowym; z chwilą 
podjęcia nowej uchwały we wrześniu, aktualna uchwała straci moc. W nowej uchwale być 
moŜe trzeba będzie zapisać jakieś przepisy przejściowe dot. kwestii rozpatrywania nowo 
złoŜonych wniosków. 
 
Radny Spyra wyjaśnił tok myślenia komisji, zgodnie z protokołem Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu. Dodał, Ŝe wszystkich moŜliwych sytuacji i tak rada nie jest w stanie zapisać  
w regulaminie.  
 
Wójt zwrócił się z wnioskiem, aby rada nie przeprowadzała głosowania nad aktualnym 
projektem uchwały. 
 
Podkreślił takŜe, Ŝe stypendium, którego przyznanie będzie rozpatrywane dotyczy okresu do 
czerwca 2010 roku. Z kolei uchwała podjęta we wrześniu będzie określać reguły na nowy 
semestr. Wnioski są składane do 15 października.  
 
Aby uniknąć problemów z rozpatrywaniem wniosków wg starej czy nowej uchwały, 
zadecydowano, Ŝe nowa uchwała zostanie podjęta dopiero po rozpatrzeniu aktualnych 
wniosków, czyli pod koniec października. Stąd słuszny jest wniosek Wójta o wycofanie 
projektu. 
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Radca prawny wspomniał takŜe o moŜliwości przyznawania stypendium w oparciu o ustawę 
o systemie oświaty – przyznają je dyrektorzy szkół. 
 
Podsumowując, Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe stosowny projekt uchwały zostanie 
przedstawiony na sesji październikowej. Dodał takŜe, Ŝe skoro cała rada sprzeciwia się  
ujmowaniu przedszkolaków w regulaminie, to ma nadzieję, Ŝe zostanie to uwzględnione przy 
tworzeniu nowego projektu uchwały. 
 
Projekt uchwały został wycofany. 
 
Stan aktualny: obecnych 13 radnych. 
 
Ad. 10 
W Sprawach bieŜących przedstawione zostały kolejne projekty uchwał: 
 
a) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na zawarcie porozumienia pomi ędzy miastem Mikołów 
a Gminą Ornontowice dotycz ącego korzystania przez mieszka ńców Gminy 
Ornontowice z śłobka Miejskiego w Mikołowie i przekazywania dotacj i na rzecz miasta 
z tego tytułu. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Wójt przedstawił meritum sprawy informując, Ŝe mieszkańcy ul. Grabowej zwrócili się 
pismem zawierającym prośbę o dofinansowanie do kosztów pobytu dziecka w Ŝłobku w 
Mikołowie.  
 
Po wystosowaniu pisma do Burmistrza Miasta Mikołowa wpłynęła odpowiedź i 2 moŜliwe 
warianty rozwiązania tej kwestii: 

1) rezerwacja 4 miejsc dla dzieci do stałego wykorzystania przez Gminę Ornontowice, 
bez konieczności oczekiwania na wolne miejsce, według kolejności zgłoszeń, 

2) przyjęcie do placówki według kolejności zgłoszeń.  
Koszt pobytu dziecka wynosi miesięcznie 860 zł. 
 
Wójt oznajmił, Ŝe po przeanalizowaniu propozycji Burmistrza przedstawia propozycję w 
postaci niniejszego projektu uchwały. Gmina dopłacałaby do kwoty kosztu pobytu dziecka w 
naszym przedszkolu, resztę finansuje rodzic.  
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVII/489/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy miastem Mikołów a Gminą Ornontowice dotyczącego korzystania przez 
mieszkańców Gminy Ornontowice z śłobka Miejskiego w Mikołowie i przekazywania 
dotacji na rzecz miasta z tego tytułu, na stan 13-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13  do protokołu . 

 
b) w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc f inansow ą dla Powiatu 
Mikołowskiego. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
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Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVII/490/10 w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową 
dla Powiatu Mikołowskiego, na stan 13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 14  do protokołu . 

 
 
W dalszej części tego punktu Przewodniczący Rady Gminy wspomniał o wpłynięciu dwóch 
rozstrzygnięć nadzorczych – Wojewoda stwierdził niewaŜność uchwały Nr LV/473/10 Rady 
Gminy Ornontowice w sprawie: zgody na udzielanie wyŜszej bonifikaty od opłat za 
przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnymi numerami 
2155/171, 2156/171 oraz Uchwały Nr LV/474/10 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: 
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Ornontowice z dnia 30 czerwca br.  

 
Temat został szczegółowo omówiony przez radcę prawnego S. Cicheckiego.  
Na uniewaŜnione uchwały nie będzie wnoszona skarga do WSA.  
 
Kontynuując wypowiedź, radca nawiązał do zmiany przepisów w ustawie o systemie oświaty 
w zakresie opłat za przedszkole - rada moŜe dowolnie określać opłaty za wszystko, co jest 
powyŜej minimum programowego (5 godzin wychowania przedszkolnego). Wszystkie dotąd 
podjęte uchwały mają moc wiąŜącą do końca sierpnia przyszłego roku. 
 
Przewodniczący odczytał pismo nadesłane e-mailem skierowane przez absolwentkę 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zwraca się z prośbą o moŜliwość nawiązania kontaktu 
mailowego lub telefonicznego z członkami rady, w celu omówienia propozycji stworzenia 
własnej strony internetowej w oparciu o serwis twojpolityk.pl. Zainteresowani proszeni są  
o kontakt z Biurem Rady. 
 
Wspomniał następnie o konieczności złoŜenia oświadczeń majątkowych przez radnych, na  
2 m-ce przed upływem kadencji, który przypada na dzień 12 września. Odczytał fragment 
pisma Wojewody Śl. Oświadczenia naleŜy złoŜyć w dniu 13 września. Radca prawny dodał, 
Ŝe przedmiotowych oświadczeń nie wysyła się do Urzędu Skarbowego oraz nie dołącza się 
do nich zeznań podatkowych (radni ujmują w oświadczeniu majątkowym stan od 1 stycznia 
do 12 września). 
 
Ad. 11 
W kolejnym punkcie Kierownik WI omówiła pokrótce przebieg realizowanych na terenie 
Gminy inwestycji. 
  
Ad. 12 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 13 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrali radni. 
 
Radny Szołtysek był zainteresowany, czy w północnej części gminy nie moŜna zmienić 
czasu włączania się oświetlenia ulicznego.  
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Z-ca Wójta poinformował obecnych, Ŝe w tym tygodniu wpłynęło pismo mieszkańców  
ul. Bocznej, Jasnej, Słonecznej, którzy sprzeciwiają się powstaniu bazy pojazdów ZGKiW  
i kontenera na składowanie masy zielonej. W tym celu przedstawił obecnym graficzny 
przekrój elewacji obiektu. Podkreślił, Ŝe to przede wszystkim będzie budynek 
administracyjny, nie będzie on stwarzał wielkiej uciąŜliwości dla mieszkańców. W celu 
wyjaśnienia problemu zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami. Radca Cichecki 
wtrącił, Ŝe w przypadku podpisania pisma przez kilka osób, odpowiedź naleŜy adresować do 
pierwszej osoby na liście.  
 
Następnie Wójt nawiązał do planowanej budowy budynku ARTerii. Wystąpiły problemy z 
korzystnym kupnem działki, na terenie której miałby powstać budynek. Na spotkaniu z Panią 
Dyrektor ARTerii Wójt poddał pod przemyślenie pomysł korzystania z tego budynku przez 
okres kolejnych 5 lat. ZGKiW wyprowadzi się do nowej siedziby, ponadto w obiekcie trwa 
aktualnie remont. Dość trudna byłaby decyzja o jego wyburzeniu. Wójt podkreślił, Ŝe jest 
wiele innych inwestycji do zrobienia. Proponuje w części zajmowanej przez garaŜe 
rozbudować obecny obiekt ARTerii o pomieszczania, których obecnie brakuje oraz 
sensowne wykorzystanie aktualnych pomieszczeń. 
 
Radny Nocoń kolejny raz spytał o progi zwalniające przy skrzyŜowaniu ul. Zwycięstwa z ul. 
Chudowską. 
 
Wspomniał takŜe, Ŝe zostały mu zgłoszone 2 uwagi odnośnie zarurowania rowu pomiędzy 
Państwem Nowok*a Państwem Nowok*, co do planowanego przez firmę nie podłączania 2 
odpływów rur z pól. 
 
W odpowiedzi, Wójt oznajmił, Ŝe przedmiotowe progi do końca sierpnia mają być 
poprawione. 
 
Z-c Wójta poruszył temat rowów informując, Ŝe wszystkie rury, które są na odcinku tego 
zadania będą podłączone do kolektora. 
 
Radny Kotyczka wspomniał o inwestycji dot. zabudowania krat ściekowych, pytając o termin 
realizacji zadania. Z-ca odpowiedział, Ŝe powinno to być wykonane do 26 września br. 
 
Radny Nocoń nawiązał do ul. Solarnia informując, Ŝe młodzieŜ gromadzi się przy drugim 
zakręcie – brakuje tam ławki i kosza.  
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 20.15 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
  

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Stanisław Malczyk 

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


