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PROTOKÓŁ Nr LVIII/10 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 28.09.2010 r. 

w godz. 15 15 – 1905 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. Powitał takŜe mieszkańców gminy, 
którzy przybyli na sesję. 
 

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. Podsumowanie wykonania bud Ŝetu za I półrocze 2010 r. 
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) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Ornontowice, 
c) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ornontowice, 
d) wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi 
dojazdowej połoŜonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Tartacznej – działki numer 
2710/200, 2716/200, 

e) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

f) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań 
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,  

g) trybu powołania oraz funkcjonowania Rady PoŜytku Publicznego Gminy 
Ornontowice. 

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

 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w związku z przybyciem na sesję mieszkańców 
gminy, udzielono im głos po punkcie trzecim. Radni nie wnieśli uwag do propozycji 
Przewodniczącego. Zmiany do porządku zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Aktualny stan radnych – 14. 
 
Ad. 3 
Protokół z ostatniej sesji zostały przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
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W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy dokonali wręczenia pisma 
skierowanego przez Prezesa Rady Ministrów na ręce przybyłych zaproszonych straŜaków. 
W piśmie zawarte zostało podziękowanie dla straŜaków za udział w walce z Ŝywiołem  
i usuwanie skutków powodzi. Następnie kilka słów podziwu i podziękowań dla druhów za 
udział w akcjach wygłosił Pan Sławomir Bijak, Prezes OSP. W trakcie wypowiedzi podkreślił 
takŜe potrzebę zakupu nowego samochodu gaśniczego. 
 
Następnie Przewodniczący Rady, zgodnie z podjętymi ustaleniami, zwrócił się do przybyłych 
mieszkańców o zabranie głosu. Panowie, reprezentujący mieszkańców ul. Jasnej, Bocznej  
i Słonecznej określili powód przybycia na sesję Rady Gminy, którym jest lokalizacja 
przyszłego budynku komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej  
z zapleczem i kompostownią na terenie boiska przy ul. Słonecznej. Przedstawiciel 
mieszkańców zwrócił się o wyjaśnienie przedmiotowego tematu i odpowiedź na pytanie, 
dlaczego taki budynek powstanie akurat w tym miejscu. 
 
Odpowiedzi na powyŜsze udzielił Zastępca Wójta. Na wstępie oznajmił, Ŝe na ostatniej sesji, 
w dniu 25 sierpnia br., radca prawny wyjaśnił, Ŝe w przypadku braku jednego konkretnego 
nadawcy pisma, naleŜy wystosować odpowiedź do pierwszej osoby z listy. I taka odpowiedź 
została wysłana.  
 
Z chwilą wpływu pisma mieszkańców do Urzędu Gminy, ustalono, Ŝe po wykonaniu projektu 
budowlano-wykonawczego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej zostanie 
zorganizowane spotkanie z osobami zainteresowanymi w celu wyjaśnienia wszelkich 
wątpliwości. 
 
Z-ca Wójta podkreślił, Ŝe w projekcie nie ma mowy o kompostowni. Główną częścią zespołu, 
który ma powstać jest budynek administracyjny, słuŜący do obsługi wszystkich mieszkańców.  
 
Kontynuując, Z-ca Wójta wyjaśnił, Ŝe jeŜeli chodzi o część garaŜową, zamkniętą, to będzie to 
zakład nieprodukcyjny, czynny do godziny 14.00 (za wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. 
podczas „Akcji Zima”). Zakład ten nie będzie stwarzał uciąŜliwości dla mieszkańców. 
Podkreślił takŜe, Ŝe nie będzie tam umiejscowione Ŝadne składowisko (za wyjątkiem 
pojemników na kruszywo, piasek, sól). 
 
Następnie mieszkaniec zapytał o istniejące aktualnie w tym miejscu boisko, na które kiedyś 
gmina wydała środki finansowe, a które prawdopodobnie ulegnie zniszczeniu. Z-ca Wójta 
odpowiedział, Ŝe prace, które zostały wykonane na tym terenie zostaną w całości 
wykorzystane i są ujęte w projekcie (teren został wypoziomowany, odwodniony). Zakład 
umiejscowiony będzie na części boiska w stronę nasypu. Plac zabaw pozostanie. W drugiej 
połowie października zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, gdzie 
przedstawiony będzie projekt całej inwestycji.  
 
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe to nie Wójt zadecydował o miejscu lokalizacji siedziby 
ZGKiW - Wójt przedstawił radnym stosowną propozycję, którą radni zaakceptowali.  
 
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. 
 
W nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi Prezesa OSP, radny Zientek oznajmił, Ŝe 
dobrze byłoby dopisać do propozycji zadań do projektu budŜetu zakup samochodu 
poŜarniczego. 
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Ad. 6 
Podsumowanie wykonania bud Ŝetu za I półrocze 2010 r.  
 
Pani Skarbnik odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 4100/4/96/2010 z dnia 
10 sierpnia 2010r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
w sprawie opinii o przedłoŜonej przez Wójta Gminy Ornontowice informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu za I półrocze 2010 r. (załącznik nr 3).   
 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe temat był szeroko dyskutowany na poszczególnych 
posiedzeniach Komisji, w których brała udział Pani Skarbnik. Radni nie zabrali głosu,  
w związku z czym punkt wyczerpano. 
 
Przewodniczący Rady zaproponował zapis w protokole, iŜ Rada Gminy Ornontowice 
przyjmuje wykonanie budŜetu za I półrocze 2010 roku jako zadowalające - radni nie wnieśli 
uwag. 
 
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 28.09.2010r. - 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. Na prośbę Przewodniczącego 
Rady, Pani Skarbnik omówiła zmianę do pierwotnej wersji projektu uchwały (propozycje, 
które pojawiły się na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Mienia). 
 
Radny Zientek spytał o model ławki parkowej, na co odpowiedzi udzielił Wójt (gmina będzie 
dysponowała modelem ławki z oparciem). 
 
Radny Szołtysek spytał o wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii 
Rozwoju. Wójt oznajmił, Ŝe jest to wymóg podyktowany ustawowo, podobnie jak 2 kolejne 
propozycje wydatków zawarte w tym paragrafie. Wójt dodał, Ŝe jeŜeli gmina chce pozyskiwać 
środki finansowe, musi spełnić określone wymogi zgodnie z procedurami. 
 
Brak pytań radnych. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVIII/491/10 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: zasad wynajmowania lokali wchodz ących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Rozpoczynając wypowiedź Wójt nawiązał do uchwał dotychczas obowiązujących w tej 
kwestii. Kontrola przeprowadzona przez NIK wykazała, Ŝe postępowanie nie jest 
prowadzone zgodnie z zapisami obowiązującymi w uchwale. Po wpłynięciu wniosku  
o przydział mieszkania, Komisja Mieszkaniowa winna wystosować odpowiedź o przydziale 
lokalu bądź braku takiej moŜliwości. 
 
W trakcie posiedzeń poszczególnych Komisji, w których brał udział Kierownik ZGZG, radni 
zgłaszali uwagi, które powinny zostać zawarte w projekcie uchwały. Komisja BudŜetu  
i Mienia zwróciła takŜe uwagę na brak załącznika zawierającego wzór wniosku o przydział 
mieszkań. 
 
W toku wypowiedzi Wójt nawiązał do budynku socjalnego. Wójt zaproponował odstąpienie 
od podejmowania przedmiotowej uchwały na aktualnej sesji, z uwagi na szereg wątpliwości, 
które nasunęły się w ostatnim czasie i konieczność dopisania uwag Komisji  
w przygotowanym projekcie. 
 
Radny Kotyczka spytał, czy w przypadku nie uiszczania opłat przez lokatora mieszkania 
socjalnego, gmina będzie miała moŜliwość egzekwowania tej naleŜności.  
 
Radny Szołtysek nawiązał do § 4 i zapisu: „Gmina Ornontowice (...) wynajmuje lokale 
mieszkalne osobom posiadającym stałe zameldowanie lub zamieszkującym na terenie 
Gminy Ornontowice z zamiarem stałego pobytu przez okres nie krótszy niŜ 5 lat...” pytając  
o jego sens.  
 
W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe zamysł w/w paragrafu jest dość oczywisty, natomiast zgadza 
się, Ŝe sformułowanie: „z zamiarem stałego pobytu” naleŜy wykreślić, poniewaŜ złoŜenie  
wniosku o przydział mieszkania jest równoznaczne z zamiarem zamieszkania. Wójt omówił 
takŜe treść całego § 4. 
 
Radny Milanowski zwrócił uwagę na § 12 punkt 1, dot. rozpatrzenia wniosków o najem lokali 
mieszkalnych dopiero w IV kwartale danego roku. Radny zauwaŜył, Ŝe ten zapis naleŜy 
skorygować (zbyt długi okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosków). 
 
Następnie odniósł się do § 12 punkt 3 – „Wnioski o najem lokalu mieszkalnego z zasobu 
gminy Ornontowice podlegają w pierwszej kolejności weryfikacji pod kątem miejsca 
zamieszkania”, proponując zmianę tego zapisu. 
 
Przewodniczący Rady nadmienił, Ŝe w jego opinii w projekcie winien być dopisany punkt 
12.2., uwaŜając, Ŝe wnioski winny być rozpatrywane np. raz na kwartał. 
 
Wójt zwrócił się do radcy prawnego, aby z § 12 punkt 1 i 2 utworzony został jeden 
uniwersalny punkt dotyczący rozpatrywania wniosków w miarę potrzeb, gdy zajdzie taka 
konieczność, albo np. raz na kwartał, z tym Ŝe oczywiście nie po kaŜdorazowym złoŜeniu 
wniosku.  
 
Dodał, Ŝe punkt 3 § 12 powtarza zapis z § 4.  
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe brakuje w projekcie zapisu mówiącego o przydziale 
wolnego mieszkania na wypadek zdarzeń losowych. 
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Radny Milanowski odpowiedział, Ŝe taki zapis znajduje się w § 8 punkt 1.  
 
Radny Kaczor zadał pytanie o postępowanie w takich ekstremalnych sytuacjach  
w przypadku mieszkańców spoza Gminy. 
 
Radny Nowak uwaŜa, Ŝe w przypadku zaistnienia konieczności lokowania w gminnych 
mieszkaniach osób spoza terenu Gminy, których dotknęła jakaś klęska Ŝywiołowa lub inne 
zdarzenie losowe, naleŜy dopiero wtedy wprowadzić jakiś aneks do uchwały, a w obecnym 
projekcie nie powinno znaleźć się aŜ takie uszczegółowienie wszelkich moŜliwych sytuacji. 
 
Radny Spyra spytał o moŜliwość przeprowadzania wywiadu środowiskowego, opinii 
społecznej. Radny Milanowski przytoczył w odpowiedzi odpowiedni zapis - § 12 punkt 6. 
 
Radny Szołtysek zwrócił się do radcy o wyjaśnienie zapisu „lokal nie spełnia technicznych 
warunków dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi”. 
 
Radca prawny, Pan Stanisław Cichecki, odpowiedział na uwagi radnych: 
 

� zaproponował odstąpienie od głosowania nad projektem uchwały na aktualnej sesji; 
 
� w przypadku, gdy lokator mieszkania socjalnego nie płaci czynszu nie moŜna 

przeprowadzić eksmisji na bruk; sprawę moŜna skierować do sądu. JeŜeli sąd 
orzeknie ściągalność i sprawa trafi do komornika, komornik zwróci się o tzw. 
pomieszczenie zastępcze; 

 
� warunki wynajmowania lokali mieszkalnych muszą być uregulowane w niniejszej 

uchwale, nie ma tu sytuacji dowolności, pewne zapisy muszą zostać zawarte  
w uchwale. Sytuacje związane z posiedzeniami Komisji Mieszkaniowej oraz 
postępowaniem z wpływającymi wnioskami to kwestie techniczne, formalne, nad 
którymi naleŜy się zastanowić; 

 
� zapis o zamiarze stałego pobytu jest przepisany wprost z Kodeksu Cywilnego; 

pozwala on skorygować zgodność stanu faktycznego z treścią wniosku. NaleŜy 
unikać ogólnych pojęć, stąd ta uchwała musi być szczegółowa. 

 
Radny Kaczor zainteresowany był, czy gmina będzie zobowiązana do kontrolowania 
lokatorów pod względem ewentualnej poprawy ich statusu materialnego. Wójt wyjaśnił, Ŝe  
w umowie najmu zawarte będą odpowiednie zapisy (obowiązek informowania przez lokatora 
o w/w fakcie). 
 
Radca prawny S. Cichecki dodał, Ŝe w uchwale naleŜałoby uregulować kwestię klęsk 
Ŝywiołowych, które wystąpią poza gminą. 
 
Przewodniczący Rady spytał, czy w takich nagłych sytuacjach dana osoba miałaby pisać 
wniosek i oczekiwać na jego rozpatrzenie? Radca odparł, Ŝe w przypadku klęsk, udzielenie 
pierwszej pomocy naleŜy do gminy, w której poszkodowany zamieszkuje. 
 
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.  
 
Po przeprowadzeniu głosowania, jednogło śnie wycofano w/w projekt z porz ądku 
obrad. 
 
c) w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu  Gminy Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
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Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVIII/492/10 w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy 
Ornontowice, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 7  do protokołu. 

 
d) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej przeznaczonej pod budow ę drogi 
dojazdowej poło Ŝonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Tartacznej – d ziałki numer 
2710/200, 2716/200. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radny Kotyczka zwrócił się z prośbą o bardziej czytelne oznakowanie mapek dołączonych 
do projektu uchwał.  
 
Następnie temat został pokrótce omówiony przez Wójta. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LVIII/493/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na 
rzecz Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej 
pod budowę drogi dojazdowej połoŜonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Tartacznej 
– działki numer 2710/200, 2716/200, na stan 14-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8  do protokołu . 

 
e) w sprawie: okre ślenia wymaga ń jakie powinien spełnia ć przedsi ębiorca ubiegaj ący 
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalno ści w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści, opró Ŝniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczysto ści ciekłych.  
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radca prawny Stanisław Cichecki wyjaśnił, Ŝe wraz z tą uchwałą nie wprowadza się Ŝadnych 
nowości. Do tej pory przedmiotowe czynności były wykonywane przez organ wykonawczy. 
Ustawodawca zobowiązał radę do ustalenia tego typu zasad. Zasady, które  
w gminie obowiązywały, a były regulowane stosownym Zarządzeniem Wójta, sprawdziły się. 
Podobne zapisy znalazły się zatem w projekcie uchwały Rady Gminy. 
 
Radny Zientek zainteresowany był, czy w uchwale nie powinien znajdować się zapis 
dotyczący odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
Radca prawny Stanisław Cichecki odpowiedział, Ŝe jest to odrębny przepis zgodnie z ustawą 
o recyclingu, która nakłada ten obowiązek na sprzedającego. Ten element nie jest  
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traktowany jako odpad komunalny. JeŜeli sprawa dotyczy starego sprzętu, naleŜy taki fakt 
zgłosić specjalistycznej firmie, która zajmuje się recyclingiem. 
 
Radny Szołtysek zapytał, czy ciągnik, traktor naleŜy traktować jako sprzęt samochodowy? 
Radca prawny wyjaśnił, Ŝe ciągnik jest ciągnikiem, a samochód samochodem – przez ten 
zapis naleŜy rozumieć wszystkie pojazdy, które wymagają rejestracji. MoŜna przyjąć w tym 
miejscu autopoprawkę i wprowadzić stosowny zapis (nie wprowadzać słowa „samochód” 
tylko „pojazd”). 
 
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 LVIII/494/10 w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na stan 
14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9  do protokołu . 

 
f) w sprawie: okre ślenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnioskó w o realizacje 
zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 
 
Nagłówek projektu 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 LVIII/495/10 w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 

 
g) w sprawie: trybu powołania oraz funkcjonowania R ady Po Ŝytku Publicznego Gminy 
Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radny Kotyczka spytał, kto moŜe wchodzić w skład Rady. Temat wyjaśniony został przez 
Kierownika WRiPF, Pana Tomasza Dolata. W skład Rady PoŜytku Publicznego mogą wejść 
zgodnie z ustawą o poŜytku publicznym organizacje pozarządowe oraz podmioty inne, czyli 
spółki, osoby prawne, które wypełniają zadania publiczne określone w ustawie, np. spółka 
wodna. 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

Uchwała Nr LVIII/496/10 w sprawie: trybu powołania oraz funkcjonowania Rady 
PoŜytku Publicznego Gminy Ornontowice na stan 14-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11  do protokołu . 

 
Ad. 10 
W Sprawach bieŜących nikt nie zabrał głosu – punkt wyczerpano. 

 
Ad. 11 
W kolejnym punkcie Kierownik WI, Pani Beata Drobny omówiła pokrótce przebieg 
realizowanych na terenie Gminy inwestycji. 
 
W dalszej części radny Kotyczka spytał, czy w parku będzie umoŜliwione poruszanie się  
z wózkiem. Kierownik WI, Pani Beata Drobny wyjaśniła, Ŝe projekt zakłada usunięcie barier. 
W przypadku rosarium są dwa rodzaje nawierzchni. Generalnie istnieje pochylnia natomiast 
moŜe się zdarzyć w jednym miejscu stopniowanie, natomiast cała trasa będzie bezkolizyjna  
i bez barier architektonicznych. 
 
Przewodniczący Rady zainteresowany był, na kiedy przewidywane jest rozpoczęcie 
napełniania stawu wodą. Z-ca Wójta odpowiedział, Ŝe na 14 października br. 
  
Ad. 12 
Wpłynęła interpelacja skierowana przez radnych Ryszarda Milanowskiego i Arkadiusza 
Nowaka, którą odczytał Z-ca Wójta. 
 
Interpelacja dotyczy rozwaŜenia moŜliwości zakupu dwóch kompletów rakiet do tenisa 
ziemnego oraz dwóch kompletów rakiet do badmintona jako wyposaŜenie obiektu Orlik przy 
ul. Akacjowej.  
 
Ad. 13 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrali radni. 
 
Radny Jaskółka nawiązał do trudnej sytuacji z dojazdem do Rybnika i złej kondycji PKS-u 
rybnickiego. Wspomniał o ewentualnym przedłuŜeniu linii autobusów dojeŜdŜających do lasu 
w Dębieńsku. Radny zadeklarował swą pomoc w miarę potrzeb np. przy zbieraniu podpisów 
zainteresowanych osób. 
 
Radny Jaskółka spytał następnie, czy w tym roku powstanie lodowisko.  
 
W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe sytuacja PKS-u Rybnik jest bardzo trudna, nie ma 
konkretnej propozycji ze strony w/w przedsiębiorstwa a temat ten nie dotyczy samych 
Ornontowic. Wiadomo, Ŝe nastąpiła redukcja niektórych kursów. Zapewnił, Ŝe gmina będzie 
oczekiwać konkretnych działań i obserwować na bieŜąco sytuację. 
 
Co do pytania o lodowisko Wójt stwierdził, Ŝe jego powstanie jest moŜliwe, jednak wszystko 
zaleŜy od tego, jaka będzie zima. Najlepszym miejscem na tę małą infrastrukturę byłby teren 
obok klubu sportowego Gwarek. Wójt podkreślił, Ŝe budowa sztucznego lodowiska jest 
bardzo kosztowna.  
 
Radny Nowak, nawiązując do komunikacyjnych problemów, zaproponował przedłuŜenie linii 
miejskich komunikacji, które kończą swoje kursy za lasem w Dębieńsku. Wójt jednoznacznie 
odparł, Ŝe w chwili obecnej nie jest znane stanowisko PKS-u rybnickiego, a kaŜdy dodatkowy 
przewoźnik jeszcze bardziej utrudni sytuację PKS-u. Ponadto konieczne jest dokonanie 
analizy napełnień autobusów i preferowanych przez mieszkańców kierunków jazdy. 
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Radny Spyra nawiązał do bramy wjazdowej do pałacu od strony ul. Orzeskiej, naprzeciw 
parku. Zwrócił uwagę na fakt, iŜ pęknięty mur stwarza potencjalne zagroŜenie szczególnie 
dla dzieci i młodzieŜy, ponadto bardzo psuje wizerunek tego miejsca. Radny zastanawia się, 
czy moŜna wpłynąć na właściciela zamku. Wójt odpowiedział, Ŝe moŜna podjąć próbę 
podjęcia rozmowy z właścicielem pod kątem bezpieczeństwa. 
 
Radny Szołtysek zwrócił uwagę, Ŝe podczas odpustu niektóre stragany ustawione były na ul. 
Zwycięstwa, co stwarzało duŜe zagroŜenie dla kupujących, gdyŜ klienci musieli stać na pasie 
drogowym. 
 
Przewodniczący Rady Gminy: 

− odczytał pismo, które wpłynęło od mieszkańców ul. Kolejowej (osoby starsze, słabo 
widzące) – prośba o doświetlenie ulicy Kolejowej w rejonie posesji nr 64 i 68; 

− zaproponował, aby podczas ostatniej roboczej sesji w miesiącu październiku radni 
podjęli uchwały w sprawie podatków, natomiast temat dot. rolnictwa, który miał być 
tematem wiodącym, został przesunięty na inny termin; 

− nawiązał do 2 uchwał uchylonych ostatnio przez Nadzór Wojewody zastanawiając 
się, czy te uchwały muszą być ponownie uchwalone jeszcze przed końcem kadencji; 

− był zainteresowany, czy dalej rada będzie dyskutowała na temat stypendiów; 
− zwrócił się do radcy prawnego z prośbą o ponowne wytłumaczenie kwestii opłat za 

przedszkole, o czym radca informował na poprzedniej sesji. 
 
Radca prawny, Pan Stanisław Cichcecki, oznajmił, Ŝe uchwały uchylone przez Wojewodę nie 
muszą być w pierwszej kolejności ponownie uchwalane, mogą być podjęte przez radę gminy 
w nowej kadencji. 
 
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 Rady Gminy poruszył kolejno temat uroczystej sesji Rady Gminy, kończącej 
kadencję 2006-2010. Zaproponował, aby odbyła się ona w dniu 9 listopada. W trakcie 
dyskusji przedstawił radnym pokrótce propozycje zorganizowania tej uroczystości: 

� miejsce zorganizowania sesji: sala ARTerii, ze sztandarem, 
� udział w sesji radnych z małŜonkami (za potwierdzeniem na kolejnej sesji), 
� zaproszeni: osoby biorące na stałe udział w sesjach, przewodniczący organizacji 

społecznych, dyrektorzy szkół, 
� poczęstunek w formie szwedzkiego bufetu, 
� Msza Święta jako podziękowanie za kadencję – II intencja podczas Mszy Św. za 

Ojczyznę – 11 listopada, 
� ufundowanie jakiegoś daru dla księdza proboszcza od radnych. 

 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 19.05 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Stanisław Malczyk 

 
 
 
Protokołowała: Iwona Skrzypczyk 


