
PROTOKÓŁ Nr LX/10
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 03.11.2010 r.

w godz. 15 15 – 1850 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, że 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. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
5. Informacja o realizacji uchwał i pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy między 

sesjami. 
6. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej Gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian budżetu Gminy na rok 2010,
2) ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Ornontowice,
3) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 

niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2452/55,

4) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2454/53,

5) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2456/55,

6) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2457/53,

7) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2460/55,

8) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2461/55,

9) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Ornontowicach  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2559/53,

10) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2573/31,

11) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2574/31,

12) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2576/31,

13) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2578/31,



14) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2581/53,

15) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2582/50,

16) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2584/48,

17) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2586/48,

18) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2588/48,

19) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Ornontowicach  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2590/48,

20) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2592/48,

21) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2595/53.

8. Sprawy bieżące. 
9. Informacja o realizacji inwestycji w gminie.
10. Interpelacje radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie sesji.

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

1) rozpatrzenia  skargi  Pana  Nowok* złożonej  na  Kierownika  Zakładu  Gospodarki 
Zasobami Gminy w Ornontowicach,

2) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice nieruchomości 
gruntowej położonej przy ulicy Polnej w Ornontowicach – działka numer 65,

3) zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników 
sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

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. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
5. Informacja o realizacji uchwał i pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy między 

sesjami. 
6. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej Gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian budżetu Gminy na rok 2010,
2) ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Ornontowice,
3) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 

niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2452/55,



4) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2454/53,

5) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2456/55,

6) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach, zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2457/53,

7) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach, zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2460/55,

8) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach, zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2461/55,

9) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ornontowicach zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2559/53,

10) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2573/31,

11) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Ornontowicach,  zajętej 
pod część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2574/31,

12) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach, zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2576/31,

13) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach, zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2578/31,

14) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach, zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2581/53,

15) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach, zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2582/50,

16) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach, zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2584/48,

17) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach, zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2586/48,

18) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach, zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2588/48,

19) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ornontowicach zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2590/48,

20) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach, zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2592/48,

21) wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach, zajętej pod 
część ulicy Marzankowice, stanowiącej działkę numer 2595/53.

8. Sprawy bieżące. 
Projekty uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi Pana Nowok* złożonej na Kierownika Zakładu Gospodarki 
Zasobami Gminy w Ornontowicach,



2) wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornontowice 
nieruchomości  gruntowej  położonej  przy  ulicy  Polnej  w  Ornontowicach  – 
działka numer 65,

3) zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcia wysokich 
wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

9. Informacja o realizacji inwestycji w gminie.
10. Interpelacje radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie sesji.

Ad. 3
Na poprzedniej sesji nie wpłynęły interpelacje radnych, stąd punkt został wyczerpany.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji.

Ad. 5
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. 6
Będąc przy  temacie  dotyczącym sytuacji  finansowej  gminy,  Wójt Gminy  oddał  głos  Pani 
Skarbnik, która przedstawiła zestawienie dochodów na dzień 02.11.2010r. - załącznik nr 5 do 
protokołu.

Ad. 7
W tym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał:

1) w sprawie: zmian bud żetu gminy na rok 2010.

Projekt uchwały szczegółowo przedstawiła Pani Skarbnik.

Następnie  Wójt  zwrócił  szczegółową  uwagę  na  pozycje  wydatków  zawarte  w  projekcie 
uchwały.

W trakcie dyskusji radni pytali o:
� zmniejszenie kwoty z termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i 

budowy przyłącza energetycznego;
� kwoty przeznaczone na nagrody sportowe. 

Przewodniczący Rady poprosił  o zabranie głosu przedstawicieli  Komisji Budżetu i Mienia. 
Przewodniczący Komisji, radny Arkadiusz Nowak odpowiedział, że skoro nikt nie wnosi uwag 
należy uznać, że Komisja akceptuje projekt uchwały. 

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem o środki przeznaczone na nagrody sportowe. Pani 
Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota 50800 zł.

Brak dalszych pytań radnych.

Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych
• Za: 14
• Przeciw: 0
• Głosy wstrzymujące: 0

Uchwała Nr LX/518/10 w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2010, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.



2) w sprawie: ustanowienia znaku graficznego - logo  Gminy Ornontowice.

Nagłówek  projektu  uchwały  został  odczytany  przez  Przewodniczącego  Rady  Gminy. 
Dyrektor  ARTerii  poinformowała  radnych  o  autopoprawkach  wprowadzonych  do  projektu 
uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu.

Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych
• Za: 14
• Przeciw: 0
• Głosy wstrzymujące: 0

Uchwała  Nr  LX/519/10  w  sprawie:  ustanowienia  znaku  graficznego -  logo  Gminy 
Ornontowice, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 7 do protokołu.

3) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej,  poło żonej  w Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2452/55.

Nagłówek  projektu  uchwały  został  odczytany  przez  Przewodniczącego  Rady  Gminy. 
Kierownik Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami, Pani Justyna Sittek-Goj 
omówiła temat dotyczący tego jak i kolejnych projektów uchwał w sprawie nabycia na rzecz 
Gminy Ornontowice nieruchomości gruntowych.

Radni nie wnieśli uwag do projektu.

Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych
• Za: 14
• Przeciw: 0
• Głosy wstrzymujące: 0

Uchwała Nr LX/520/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2452/55, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 
do protokołu.

4) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej,  poło żonej  w Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2454/53.

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 LX/521/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2454/53, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 
do protokołu.



5) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej,  poło żonej  w Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2456/55.

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 LX/522/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2456/55, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
10 do protokołu.

6) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej  poło żonej  w  Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2457/53.

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 LX/523/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2457/53, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
11 do protokołu.

7) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej  poło żonej  w  Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2460/55.

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 LX/524/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2460/55, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
12 do protokołu.



8) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej  poło żonej  w  Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2461/55.

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 LX/525/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2461/55, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
13 do protokołu.

9) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej,  poło żonej  w  Ornontowicach  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2559/53.

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 LX/526/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w 
Ornontowicach  zajętej  pod  część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2559/53, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
14 do protokołu.

10) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej,  poło żonej  w Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2573/31.

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 LX/527/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2573/31, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
15 do protokołu.



11) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej,  poło żonej  w Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2574/31.

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 LX/528/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2574/31, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
16 do protokołu.

12) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej  poło żonej  w  Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2576/31.

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 LX/529/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2576/31, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
17 do protokołu.

13) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej  poło żonej  w  Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2578/31.

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 LX/530/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2578/31, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
18 do protokołu.



14) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej  poło żonej  w  Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2581/53.

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 LX/531/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2581/53, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
19 do protokołu.

15) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej  poło żonej  w  Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2582/50.

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 LX/532/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2582/50, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
20 do protokołu.

16) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej  poło żonej  w  Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2584/48.

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 LX/533/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2584/48, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
21 do protokołu.



17) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej  poło żonej  w  Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2586/48.

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 LX/534/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2586/48, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
22 do protokołu.

18) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej  poło żonej  w  Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2588/48.

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 LX/535/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2588/48, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
23 do protokołu.

19) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej,  poło żonej  w  Ornontowicach  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2590/48.

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 LX/536/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w 
Ornontowicach  zajętej  pod  część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2590/48, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
24 do protokołu.



20) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej  poło żonej  w  Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2592/48.

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 LX/537/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2592/48, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
25 do protokołu.

21) w sprawie: wyra żenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej  nieruchomo ści  gruntowej  poło żonej  w  Ornontowicach,  zaj ętej  pod 
część ulicy Marzankowice, stanowi ącej działk ę numer 2595/53.

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 LX/538/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w 
Ornontowicach,  zajętej  pod część  ulicy  Marzankowice,  stanowiącej  działkę  numer 
2595/53, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik nr 
26 do protokołu.

Ad. 8
W Sprawach bieżących przedstawione zostały kolejne projekty uchwał:

1)  w  sprawie:  rozpatrzenia  skargi  Pana  Nowok* zło żonej  na  Kierownika  Zakładu 
Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach.

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 02.11.2010r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Radny Kaczor oznajmił, że Komisja Rewizyjna obradowała w pełnym składzie w obecności 
Pana Nowok* oraz Kierownika ZGZG Jerzego Jarosza.

Treść  skargi i  wyjaśnień   sporządzonych w postaci notatki służbowej a także wyjaśnienia 
ustne złożone przez obydwie strony w trakcie posiedzenia pozwalają stwierdzić, że konflikt 
narastał od dłuższego czasu. W trakcie postępowania wyjaśniającego zaproponowano Panu 
Kierownikowi by zgodnie z sugestią  Pana  Nowok* spowodował  uregulowanie płatności w 
mieszkaniu skarżącego. Pan Kierownik przystał na tę propozycję dodając jednocześnie, że 
ewentualne odsetki pokryje z własnych środków. Pomimo tego gestu dobrej woli ze strony 



Kierownika, Pan  Nowok*  nie wycofał skargi.  W odczuciu Komisji,  wpływ na taką  decyzję 
miały jednak inne wzajemne nieporozumienia. 

Komisja Rewizyjna uważa,  iż  w tym konkretnym przypadku racja leży jednak  po stronie 
skarżącego gdyż uregulowanie płatności powinno być zrealizowane nawet gdyby zaistniało 
kilkuminutowe spóźnienie.  Zdaniem Komisji  między innymi w takich sytuacjach kreowana 
jest  pozytywna  bądź  negatywna  opinia  o  pracy  urzędu.  Z  uwagi  na  powyższe,  Komisja 
Rewizyjna wnioskuje o uznanie skargi za zasadną.

Kolejno  głos  zabrał  Wójt,  który  wyraził  nadzieję  na  rychłe  utworzenie  wspólnot 
mieszkaniowych. Zwrócił się do radnych o wzięcie pod uwagę, że praca Zakładu nie należy 
do najłatwiejszych. 

Radny Kotyczka oznajmił,  że skoro jest informacja, że wpłaty należy regulować  do godz. 
14:30, to mieszkańcy powinni przestrzegać ustalonej godziny. Radny Milanowski przyłączył 
się do tej opinii, apelując do radnych o nie podejmowanie zbyt pochopnej decyzji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził,  że Komisja Rewizyjna wnioskuje o uznanie 
skargi za zasadną w tej akurat konkretnej sprawie, nie ocenia natomiast całokształtu działań 
Kierownika. 

Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu, w wyniku czego przystąpiono do głosowania 
nad uznaniem skargi za ZASADNĄ:

Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 14 radn ych
• Za: 5
• Przeciw: 3
• Głosy wstrzymujące: 6

Uchwała  Nr  LX/539/10  w  sprawie:  rozpatrzenia  skargi  Pana  Nowok* złożonej  na 
Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach,  na stan 14-tu 
radnych  została  przyjęta  5  głosami  „za”,  przy  3  głosach przeciwnych  i  6  głosach 
wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

2)  w  sprawie:  wyra żenia  zgody na  odpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy  Ornon towice 
nieruchomo ści  gruntowej  poło żonej  przy  ulicy  Polnej  w  Ornontowicach  –  działka 
numer 65.

Projekt  uchwały  został  odczytany  przez  Przewodniczącego  Rady  Gminy,  po  czym  Wójt 
pokrótce wyjaśnił  przedmiotowy temat, odpowiadając na zadane przez radnego Szołtyska 
pytania (wycena za metr2.) 

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 LX/540/10 w sprawie:  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz 
Gminy  Ornontowice  nieruchomości  gruntowej  położonej  przy  ulicy  Polnej  w 
Ornontowicach  –  działka  numer  65,  na  stan 14-tu  radnych  została  przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

3)  w  sprawie:  zasad,  trybu  przyznawania  oraz  wysoko ści  nagród  za  osi ągnięcia 
wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie kr ajowym i mi ędzynarodowym.



Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Radny Zientek zwrócił uwagę na zapis paragrafu 2 ust. 1, który zdaniem radnego pozbawia 
możliwości  przyznania  nagród stowarzyszeniom nie  mającym siedziby  w Ornontowicach. 
Radny zasugerował zamiast słowa „siedziba” wpisanie słowa „działalność”.   

Radca Cichecki oznajmił, że zapis jest prawidłowy, ale żeby wykluczyć wszelkie wątpliwości 
można słowo „lub” zastąpić słowami „względnie jest”. 

Zdaniem radnego Krzysztofa Kotyczki z regulaminu nie będą korzystać zawodnicy „Gwarka” 
ponieważ  jest  tu  mowa o  współzawodnictwie  międzynarodowym  i  krajowym a IV liga  to 
osiągnięcie regionalne.  W odpowiedzi  Wójt podkreślił,  że z tej  ligi  można awansować  do 
ekstraklasy.  Radca prawny Cichecki  oznajmił,  że gdyby zapis  mówił  o lidze na szczeblu 
krajowym wtedy radny miałby rację, natomiast tu jest mowa o lidze w kraju. 

Radny Szołtysek  zapytał  o  zapis  w  paragrafie  7  dot.  nagród przyznawanych  trenerom i 
działaczom sportowym.  Wójt  odpowiedział,  że zmiana w ustawie  wprowadziła  możliwość 
przyznania  nagród także działaczom,  dzięki  czemu nie będą  musieli  oni  działać  tylko  w 
czynie społecznym ale w zamian za pewne gratyfikacje pieniężne.

Radca Cichecki oznajmił, że 15 października weszła nowa ustawa o sporcie i wspomniał o 
zmianach prawnych wprowadzonych na tej podstawie, podkreślając jednocześnie, że nowa 
ustawa jest bardziej liberalna niż obowiązujące do tej pory przepisy. 

W regulaminie winien być  konkretny zapis odnoszący się do tego, że nagrody mogą  być 
przyznawane  trenerom  uzyskującym  znaczące  wyniki  sportowe  we  współzawodnictwie 
sportowym  na  szczeblu  międzynarodowym  lub  krajowym,  a  także  innym  osobom 
wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie Gminy. Ponadto nowa 
ustawa mówi  o zasadach i  trybie przyznawania,  wysokości  ale i  pozbawiania  nagród za 
osiągnięcie wyników sportowych. I taki zapis dot. okoliczności pozbawiania nagród musi być 
wprowadzony.  Cofnięcie  nagrody  następuje  na  wniosek  podmiotu  występującego  o 
przyznanie nagrody.

W  dalszej  części  Radca  Prawny  Stanisław  Cichecki  odczytał  treść  projektu  uchwały  z 
naniesionymi autopoprawkami.

Radny Nowak pytał o sposób realizacji zapisu paragrafu 8 Regulaminu. Radca wyjaśnił, że 
zapis ten dotyczy sytuacji, w której nagrody zostały przyznane a jeszcze nie wypłacone (taki 
zapis wprowadzono).  
 
Radny Szołtysek ponownie spytał o paragraf 7 Regulaminu. W toku dyskusji zaproponowano 
rozbicie  brzmienia  tego  zapisu,  w  ten  sposób,  że  zapis  dotyczący  szczebla 
międzynarodowego i krajowego będzie odnosił się do trenerów, a nie działaczy. 

Radny Milanowski  zauważył,  że w treści  projektu uchwały i  załącznika pojawia się  zapis 
mówiący o przyznawaniu nagród pieniężnych. Zapis z treści Regulaminu został wykreślony. 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Wójta o ustalenia podjęte ze sportowcami i 
przyjęte przez Wójta założenia.   

Wójt odpowiedział,  że nagroda ma być  w części zadośćuczynieniem za uzyskany wynik i 
osiągnięty sukces. 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  kilkuminutową  przerwę,  w  celu  wprowadzenia 
wszystkich zmian do treści projektu uchwały, ponowne jego wydrukowanie i poddanie pod 
głosowanie. 



Po naniesionych poprawkach uległa zmianie nazwa nagłówka na: uchwała w sprawie zasad,  
trybu przyznawania  i  pozbawiania  oraz rodzaju  i  wysokości  nagród za  osiągnięte  wyniki  
sportowe.

Radni zapoznali się z poprawionym egzemplarzem projektu uchwały. 

Radny  Kotyczka  odniósł  się  do  paragrafu  2,  zgodnie  z  którym nagrodę  może  otrzymać 
osoba,  która m.in.  osiągnęła  wysokie wyniki  we  współzawodnictwie  sportowym uznanym 
przez społeczność lokalną Gminy Ornontowice. Radny zwrócił się z pytaniem jak w praktyce 
będzie wyglądało zmierzenie przedmiotowego uznania przez społeczność lokalną. Ponadto 
zdaniem radnego i  tak to Wójt podejmuje decyzję  o  przyznaniu  nagrody więc  zapis  jest 
zbyteczny.

Radca Cichecki nie zgodził  się z powyższymi uwagami. Zauważył,  że zapis ten jest tylko 
miernikiem,  do  którego  winien  się  odnieść  Wójt  jak  i  Komisja  rozpatrująca  wnioski  o 
przyznanie  nagrody,  która  w  ocenie  wniosku  musi  wziąć  pod  uwagę  kwestię,  co 
społeczeństwo uznaje za znaczące osiągnięcie sportowe. 

Przewodniczący  Rady  nawiązał  do  usunięcia  słów  „we  współzawodnictwie  krajowym  i 
międzynarodowym”,  pytając  czy  zapis  ten  powinien  być  wykasowany?  Radca  Cichecki 
odparł, że nie ma takiego uszczegółowienia w ustawie i w związku z tym mógłby pojawić się 
zarzut ze strony Nadzoru Prawnego Wojewody, co do zawężania zakresu. Jest to prawo 
miejscowe zatem należy przestrzegać pewnych granic, które narzuca ustawa. 

Radna Kozioł  zapytała o brak paragrafu 5 w obecnym projekcie uchwały.  Radca prawny 
wyjaśnił,  że na mocy ustawy poprzednie  uchwały  w tym zakresie  z  mocy prawa straciły 
ważność.

Radca Cichecki zasugerował  jeszcze wykreślenie paragrafu 2 w treści  uchwały gdyż  taki 
sam zapis pojawia się w paragrafie 6 regulaminu. 

Na stan 14 radnych obecnych aktualnie 13 radnych.

Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 13 radn ych
• Za: 13
• Przeciw: 0
• Głosy wstrzymujące: 0

Uchwała Nr LX/541/10 w sprawie:  zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz  
rodzaju i  wysokości nagród za osiągnięte wyniki  sportowe  na stan 13-tu radnych  
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik     nr 29   do protokołu.

Ad. 9
W kolejnym punkcie Zastępca Wójta omówił  pokrótce przebieg realizowanych na terenie 
Gminy inwestycji.

Radny  Kotyczka  poruszył  temat  orzechów  włoskich  rosnących  w  parku  sugerując  ich 
przesadzenie. 

Z-ca  Wójta odpowiedział,  że  temat  ten  był  już  analizowany.  Potwierdził,  że  orzechy  nie 
powinny docelowo rosnąć w tym miejscu i zostaną przesadzone.  

Ad. 10
Nie wpłynęły interpelacje radnych.



Ad. 11
W  „Wolnych  głosach  i  wnioskach” głos  zabrał  Radca  prawny  Stanisław  Cichecki,  który 
poinformował  radnych o wpływie  zawiadomienia  o wszczęciu  postępowania  nadzorczego 
względem uchwały Nr LVIII/496/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28.09.2010r. w sprawie: 
trybu powołania oraz funkcjonowania Rady Pożytku Publicznego Gminy Ornontowice. 

Zarzut Nadzoru dotyczył sposobu wejścia w życie w/w uchwały. Zdaniem Wojewody uchwała 
ta jest aktem prawa miejscowego i powinna wejść  w życie w odpowiednim trybie. Radca 
zasugerował, aby w tym przypadku pozostawić sprawę bez biegu. Wojewoda uchyli uchwałę, 
a  Rada nowej  kadencji  podejmie  nową  uchwałę  w przedmiotowej  kwestii,  ponieważ  nie 
występują tu żadne wymogi terminowe co do konieczności podjęcia uchwały w powyższej 
sprawie.

Drugie postępowanie nadzorcze dotyczy Uchwały Nr LVIII/494/10 Rady Gminy Ornontowice 
z dnia 28.09.2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wojewoda wniósł uwagi co do treści zapisów zawartych w § 2 pkt 8, § 3 pkt 4, § 2 pkt 9 
przedmiotowej  uchwały,  które dotyczą  m.in. świadczenia usług w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia miejsc załadunku i transportu odpadów i nieczystości ciekłych. Zdaniem 
Nadzoru Wojewody,  Rada zbyt  szeroko określiła  przedmiotowe zasady.   Uchwała będzie 
zatem funkcjonowała bez w/w zapisów, które zostaną uchylone przez Wojewodę. Natomiast 
takie warunki mogą być wpisane wprost w decyzji.

W  dalszej części, radny Szołtysek w imieniu mieszkańców ul. Granicznej i Nowej zwrócił się 
z zapytaniem o możliwość zasypania dziur w nawierzchni na ul. Nowej.  

W związku z faktem, że aktualna sesja jest zarazem ostatnią „roboczą” sesją Rady Gminy 
Ornontowice kadencji 2006-2010, radny Henryk Spyra złożył serdeczne podziękowania za 
współpracę  koleżankom  i  kolegom  radnym,  Wójtowi  i  Zastępcy  Wójta,  wszystkim 
kierownikom i  pracownikom  Urzędu  i  jednostek  organizacyjnych,  radcom prawnym  oraz 
redaktorowi. 

Podobne  podziękowania  złożył  także  radny  Jerzy  Mozgalik,  życząc  wszystkim  dalszej 
owocnej  pracy  a  kolegom  radnym  startującym  w  nowych  wyborach  samorządowych 
uzyskania mandatu. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  Gminy  zabrał  głos  podsumowując  mijającą  kadencję. 
Wspomniał o sesji uroczystej, która odbędzie się 9 listopada. Nawiązał do rozwoju gminy i 
działań  Wójta,  które  do  tego  rozwoju  się  przyczyniły.  Startującym  w  zbliżających  się 
wyborach  życzył  powodzenia.  Na  koniec  Przewodniczący  podziękował  za  okazane  mu 
zaufanie i powierzenie sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Gminy V kadencji.

Ad. 12
W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 18:50 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Malczyk

Protokołowała: Iwona Skrzypczyk

* fragmenty zakreślono w związku z ochroną danych osobowych


