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PROTOKÓŁ Nr LIV/10 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 26.05.2010 r. 

w godz. 15 15 – 1940 w sali konferencyjnej Rady Gminy. 
 
 
Obecni według załączonej listy obecności - załącznik nr 1, 2, 3 do protokołu. 
 
Ad. 1 i 2 
Przewodniczący Rady Gminy powitał obecnych na sesji radnych oraz zaproszonych gości 
(zgodnie z listą obecności), stwierdzając, Ŝe na ustawowy stan 15-tu radnych obecnych jest 
13-tu, co stanowi sesję prawomocną do podejmowania uchwał.  
 
Na wstępie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego radnego Marcelego Machulika. 
  
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. Bezpiecze ństwo 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) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 
b) zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach, 
c) wyraŜenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu medycznego przez samodzielny 

publiczny zakład opieki zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Ornontowicach, 

d) zmian budŜetu Gminy na rok 2010, 
e) udzielenia dotacji celowej,  
f) zmian w Statucie Gminy Ornontowice, 
g) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ornontowice, 
h) zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego ARTerii – Centrum Kultury  

i Promocji w Ornontowicach. 
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: 
- wykreślenie projektu uchwały z punktu 9g, 
- nowe projekty uchwał w Sprawach bieŜących: 
w sprawie:  
a) zaciągnięcia w 2010 roku poŜyczki w kwocie 450.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie planowanego 
deficytu budŜetowego,  
b) zaciągnięcia w 2010 roku kredytu w kwocie 500.000 zł na sfinansowanie planowanego 
deficytu budŜetowego, 
c) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego. 
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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. Bezpiecze ństwo 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) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 
b) zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Ornontowicach, 
c) wyraŜenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu medycznego przez samodzielny 

publiczny zakład opieki zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Ornontowicach, 

d) zmian budŜetu Gminy na rok 2010, 
e) udzielenia dotacji celowej,  
f) zmian w Statucie Gminy Ornontowice, 
g) zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego ARTerii – Centrum Kultury  

i Promocji w Ornontowicach. 
10. Sprawy bieŜące.  
Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zaciągnięcia w 2010 roku poŜyczki w kwocie 450.000 zł  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego  
b) zaciągnięcia w 2010 roku kredytu w kwocie 500.000,00 zł na sfinansowanie 
planowanego deficytu budŜetowego 
c) 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 zostały przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
 
Ad. 4 
Na poprzedniej sesji nie wpłynęły interpelacje radnych, stąd punkt został wyczerpany. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe wiodącym tematem sesji jest Bezpiecze ństwo  
w Gminie Ornontowice , oddając głos Przewodniczącemu Komisji Rozwoju, Infrastruktury  
i Porządku Publicznego, radnemu Tadeuszowi Zientek. 
 
W ramach tego punktu głos zabrali zaproszeni goście: 
• Sławomir Bijak  – Prezes OSP Ornontowic,  
• Piotr Gawliczek – Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu, 
• Krzysztof Midziałek – Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Orzeszu,  
• Lucjan Kret – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Ornontowicach, 
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• Jacek Augustynowicz – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Mikołowie, 

 
którzy omówili szeroko kwestie związane z pojęciem bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Ornontowice i odpowiadali na pytania radnych w tym zakresie. Przedstawiona została 
ponadto prezentacja multimedialna dokumentująca pracę policjantów z rewiru dzielnicowych. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń 
Komisji, które miały miejsce od ubiegłej sesji Rady Gminy. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Statutowej odczytał protokół z posiedzenia tej Komisji  
z dnia 5 maja br.  
 
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 24 maja 2010r. (załącznik nr 5  
do protokołu). 
 
Ad. 9 
W tym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
a) w sprawie: stwierdzenia wyga śnięcia mandatu radnego. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LIV/459/10 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, na 
stan 13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 

 
b) w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Gminne go Ośrodka Zdrowia  
w Ornontowicach 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 13 radn ych  

• Za: 13 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 
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Uchwała Nr LIV/460/10 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach, na stan 13-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
c) w sprawie: wyra Ŝenia opinii dotycz ącej zakupu sprz ętu medycznego przez 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pn. Gminny O środek Zdrowia  
w Ornontowicach. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy (głosowanie nad 
wersją – „wyrazić zgodę na zakup sprzętu medycznego”). 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LIV/461/10 w sprawie: wyraŜenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu 
medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pn. Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach, na stan 13-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
d) w sprawie: zmian bud Ŝetu gminy na rok 2010. 
 
Projekt uchwały szczegółowo przedstawiła Pani Skarbnik. 
 
Następnie Wójt zwrócił uwagę na większe kwoty zawarte w projekcie uchwały, po kolei je 
omawiając. 
 
Radny Kotyczka spytał o procedurę zwiększania przychodów, na co odpowiedzi udzieliła 
Pani Skarbnik, informując, Ŝe nie moŜna zaciągnąć poŜyczki bez uprzedniej zmiany  
w budŜecie. 
 
Przewodniczący Rady spytał o wykonanie ogrodzenia w rejonie mieszkań socjalnych. Wójt 
wyjaśnił, Ŝe będzie to płot systemowy, ocynkowany. 

 
Brak pytań radnych. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LIV/462/10 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2009, na stan 13-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 
e) w sprawie: udzielenia dotacji celowej. 
 
Zmiana nagłówka: projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia  
z Miastem Gliwice dotyczącego zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Gliwice na 
dzieci mieszkańców Gminy Ornontowice uczęszczające do niepublicznego przedszkola  
w Gliwicach. 
 
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: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LIV/463/10 w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia  
z Miastem Gliwice dotyczącego zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto 
Gliwice na dzieci mieszkańców Gminy Ornontowice uczęszczające do niepublicznego 
przedszkola w Gliwicach, na stan 13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
f) w sprawie: zmian w Statucie Gminy Ornontowice. 
 
Zmiana nagłówka: projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLV/346/09 Rady Gminy 
Ornontowice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIII/170/08 
Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy 
Ornontowice. 
 
Projekt uchwały przygotowany został zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu 
Komisji Statutowej. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LIV/464/10 w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLV/346/09 Rady Gminy 
Ornontowice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XXIII/170/08 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmian w 
Statucie Gminy Ornontowice, na stan 13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
g) w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjn ego ARTerii – Centrum Kultury  
i Promocji w Ornontowicach. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Kolejno głos zabrała Pani Dyrektor ARTerii informując o wprowadzonych zmianach do 
projektu po uwagach Komisji. 
 
Przewodniczący Rady spytał o zapis w § 13 dot. pisemnego zezwolenia na przebywanie na 
terenie zakładu pracy po godzinach pracy. Dyrektor ARTerii zaproponowała pozostawienie 
zapisu w obecnej formie, co podyktowane jest względami ostroŜności.  
 
Radny Szołtysek zwrócił uwagę na błąd znaczeniowy w paragrafie 11 regulaminu (winno 
być: „po spoŜyciu alkoholu” a nie po „uŜyciu alkoholu”).  
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Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 13 radn ych  
• Za: 13 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr LIV/465/10 w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego 
ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, na stan 13-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 
Ad. 10 
W Sprawach bieŜących przedstawione zostały kolejne projekty uchwał: 
 
a) w sprawie: zaci ągni ęcia w 2010 roku po Ŝyczki w kwocie 450.000 zł  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
na sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetowego.  
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 14 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr LIV/466/10 w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku poŜyczki w kwocie 
450.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego, na stan 13-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
b) w sprawie: zaci ągnięcia w 2010 roku kredytu w kwocie 500.000 zł na sfin ansowanie 
planowanego deficytu bud Ŝetowego. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radny Milanowski zwrócił uwagę na błąd w dacie. 
 
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 LIV/467/10 w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu w kwocie 
500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego, na stan 13-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
c) w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc f inansow ą dla Powiatu 
Mikołowskiego. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. Radny Szołtysek 
zwrócił uwagę na błąd w treści dot. oznaczeniu etapu (etap IV B). 
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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 LIV/468/10 w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla 
Powiatu Mikołowskiego, na stan 13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do pracowników przygotowujących projekty uchwał, aby do 
sesji wszystkie projekty zostały zaparafowane przez radcę prawnego. 
 
Ad. 11 
W kolejnym punkcie Zastępca Wójta omówił pokrótce przebieg realizowanych na terenie 
Gminy inwestycji. 
  
Radny Kotyczka spytał o temat stawu. Z-ca nadmienił, Ŝe przed rozpoczęciem robót 
ziemnych na stawie drugim zostało wysłane pismo do właściciela Pałacu z informacją  
o podjętych i planowanych działaniach. Ponadto w najbliŜszym czasie planowane jest 
spotkanie z właścicielem Pałacu.  
 
Ad. 12 
Wpłynęła interpelacja radnego Szołtyska dot. wykonania dwóch progów zwalniających  
z oznakowaniem drogowym przy ul. Cichej. Przekazano ją na ręce Zastępcy Wójta. 
 
Ad. 13 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrali radni. 
 
Radny Nocoń przypomniał temat dot. progów zwalniających przy ul. Zwycięstwa w rejonie 
skrzyŜowania z ul. Chudowską. Zasugerował równieŜ ustawienie kosza przy ławce na ul. 
Solarnia.  
 
Radny Kotyczka poruszył sprawę zalanego ogrodu mieszkańca przy ul. Marzankowice, na 
skutek spłynięcia wody z okolicznych pól. W imieniu mieszkańca radny poprosił o pomoc  
i wykonanie zabezpieczeń, które uniemoŜliwiłyby powtórzenie się tej sytuacji w przyszłości.  
 
Na powyŜsze pytania odpowiedzi udzielił Z-ca Wójta: 

1) progi zostały zabudowane po to, aby znacznie ograniczyć prędkość samochodów 
tam przejeŜdŜających, 

2) kosz – Z-ca Wójta oznajmił, Ŝe skontaktuje się w tej sprawie z ZGKiW, 
3) zalany ogród – zostanie zwołane spotkanie w terenie, o którym będzie powiadomiony  

radny Kotyczka. 
 
Radny Nowak nawiązując do progów zwalniających wspomniał, Ŝe przy ul. Orzeskiej 
nastąpiła awaria progu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował o piśmie skierowanym przez Panią Nowok*, które 
wpłynęło do Przewodniczącego Rady, do radnych, do Wójta i innych instytucji, w którym Pani 
Nowok* pisze o swoich osiągnięciach – pismo do wglądu w Biurze Rady. 
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Przewodniczący Rady po rozmowie z jednym z radnych zaproponował zebranie dobrowolnej 
składki na powodzian. W toku dyskusji ustalono kwotę 50 zł, chyba, Ŝe któryś radny chciałby 
przekazać inną kwotę na ten cel – termin zbiórki do kolejnej sesji.  
Termin kolejnej sesji – 30 czerwca. 
 
Następnie Wójt przekazał informacje dotyczące: 

� czerwcowej sesji – omawiane będą sprawy mieszkaniowe, 
� najbliŜszych przetargów, 
� spotkania autorskiego promującego ksiąŜkę „Dekada Ornontowic”, 
� uroczystości wręczania Statuetek „Ornontowickie Bzy” oraz wręczenia nagród 

sportowych, 
� zawodów jeździeckich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - 30 maja,  
� Powszechnego Spisu Rolnego. 
 

Przewodniczący Rady: 
� zaprosił zebranych na Dni Ornontowic, 
� złoŜył Ŝyczenia wszystkim mamom z okazji Dnia Matki, 
� złoŜył Ŝyczenia zebranym z okazji jutrzejszego Dnia Samorządowca. 

 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 19.40 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
  
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Stanisław Malczyk 

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


