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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 15-tu radnych obecnych jest 15-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. Wręczenie zaświadczenia Panu Kazimierzowi Adamczykowi o wyborze na Wójta 

Gminy Ornontowice przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej. 
5. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy. 
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) powołania Komisji Statutowej, 
2) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, 
3) powołania Komisji Mieszkaniowej, 
4) powołania Komisji do spraw przyznawania stypendiów specjalnych i nagród 

sportowych. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) ustalenia składu Rady Społecznej samodzielnego publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Ornontowicach do wymagań określonych w ustawie z dnia  
30 września 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej,  

2) upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice do podejmowania 
czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy, związane z nawiązaniem i 
rozwiązaniem stosunku pracy, z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia, 

3) wynagrodzenia dla Wójta Gminy, 
11. Sprawy bieŜące.  
12. Interpelacje radnych. 
13. Wolne głosy i wnioski. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Przewodniczący Rady poinformował o proponowanych zmianach do porządku obrad, 
mianowicie z porządku obrad wykreślone zostają projekty uchwał z punktu 9 ppkt 4 oraz  
z punktu 10 ppkt 1 i 2. 
 
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. Wręczenie zaświadczenia Panu Kazimierzowi Adamczykowi o wyborze na Wójta 

Gminy Ornontowice przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej. 
5. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy. 
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6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) powołania Komisji Statutowej, 
2) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, 
3) powołania Komisji Mieszkaniowej. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

11. Sprawy bieŜące.  
12. Interpelacje radnych. 
13. Wolne głosy i wnioski. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 3 
Protokół z ostatniej sesji zostały przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
 
Ad. 4 
W tym punkcie nastąpiło wręczenie zaświadczenia Panu Kazimierzowi Adamczykowi  
o wyborze na Wójta Gminy Ornontowice przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej. 
 
Ad. 5 
Zgodnie z porządkiem obrad, na podstawie art. 29a ustawy o samorządzie gminnym Wójt  
w obecności radnych złoŜył uroczyste ślubowanie o treści: 
 
„OBEJMUJĄC URZĄD WÓJTA GMINY, UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ, śE DOCHOWAM 
WIERNOŚCI PRAWU, A POWIERZONY MI URZĄD SPRAWOWAŁ BĘDĘ TYLKO DLA 
DOBRA PUBLICZNEGO I POMYŚLNOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY. TAK MI DOPOMÓś 
BÓG”. 
 
Ad. 6 
Na poprzedniej sesji nie wpłynęły interpelacje radnych, stąd punkt został wyczerpany. 
 
Ad. 7 
W punkcie 7 porządku obrad przedstawiony został projekt uchwały w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej w Gminie Ornontowice. 
 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w skład Komisji Rewizyjnej weszli radni: 

1. Kaczor Eugeniusz;    
2. Kozioł Janina;    
3. Szołtysek Piotr. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do wyŜej wymienionych radnych, czy 
wyraŜają zgodę na zostanie członkami Komisji Rewizyjnej. Radni wyrazili zgodę. 
Przewodniczący Rady poprosił w/w radnych o wybranie spośród siebie Przewodniczącego  
i Wiceprzewodniczącego Komisji. 
 
Po krótkiej naradzie, wskazani radni wybrali spośród siebie Przewodniczącego Komisji, 
którym został radny Kaczor oraz Wiceprzewodniczącą Komisji, którą została radna Kozioł. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Radni nie wnieśli uwag do projektu.  
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

• Za: 14 
• Przeciw: 0 



 - 3 - 

• Głosy wstrzymujące: 1 
 
 
Uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej  
w Gminie Ornontowice, na aktualny stan 15 radnych, została przyjęta 14 głosami „za” przy  
1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
W Gminie Ornontowice nie funkcjonują kluby radnych. 
 
Ad. 8 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
Przewodniczący wspomniał, Ŝe radni otrzymali wraz z porządkiem obrad propozycję nazw 
Komisji oraz propozycję składu osobowego poszczególnych Komisji (załącznik nr 5 do 
protokołu). 
 
Przewodniczący spytał, czy radni wnoszą uwagi do nazw Komisji – nie wniesiono uwag. 
 
Następnie radni przedstawiali uwagi, co do składów osobowych Komisji: 

- radna Bijak zaproponowała przejście z Komisji Rozwoju i Porządku Publicznego do 
Komisji BudŜetu i Mienia, 

- radny M. Kotyczka zwrócił się o przeniesienie z Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych 
do innej Komisji, 

- radny Malczyk poparł przejście radnej Bijak do Komisji BudŜetu i Mienia z uwagi na 
fakt, Ŝe radna byłaby jedynym reprezentantem północy w tej Komisji; stanowisko to 
poparł radny Machulik; 

- radny Kubicki zwrócił się do Przewodniczącego z zapytaniem o kryteria, na 
podstawie których Przewodniczący przydzielił radnych do poszczególnych Komisji – 
Przewodniczący rady odpowiedział, Ŝe kierował się doświadczeniem, wykształceniem 
i wolą radnych; 

- radny Nocoń wyraził chęć przejścia do Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych, tym 
samym proponując przejście radnego M. Kotyczki do Komisji Rozwoju i Porządku 
Publicznego (radny M. Kotyczka wyraził zgodę na powyŜsze); 

- radny Machulik zwrócił się o przeniesienie z Komisji Rolnictwa i ochrony Środowiska  
do Komisji Rozwoju i Porządku Publicznego. 

 
Następnie radni przegłosowali poszczególne składy Komisji Stałych: 
 
 KOMISJA BUD śETU I MIENIA 
 

1. Nowak Arkadiusz    
2. Bijak Edyta  
3. Grzegorzek Małgorzata  
4. Kaczor Eugeniusz  
5. Milanowski Ryszard 

 
Skład przegłosowano jednogłośnie „za”. 
  
 KOMISJA ROZWOJU I PORZ ĄDKU PUBLICZNEGO 
 

1. Kotyczka Krzysztof  
2. Kubicki Wojciech  
3. Kotyczka Marcin 
4. Machulik Łukasz 

 
Skład przegłosowano jednogłośnie „za”. 
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 KOMISJA INFRASTRUKTURY I PROBLEMATYKI GÓRNICZEJ 
 

1. Szołtysek Piotr   
2. Kotyczka Krzysztof   
3. Machulik Łukasz 
4. Zdzieblik – Kudła Teresa 

  
Skład przegłosowano jednogłośnie „za”. 
  
 KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 
 

1. Malczyk Stanisław   
2. Kotyczka Marcin   
3. Kubicki Wojciech 
4. Zdzieblik – Kudła Teresa 

 
Skład przegłosowano jednogłośnie „za”. 
  
 KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA  
 

1. Kozioł Janina   
2. Nocoń Jerzy    
3. Bijak Edyta    

 
Skład przegłosowano jednogłośnie „za”. 
 
 KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH 
 

1. Grzegorzek Małgorzata   
2. Nowak Arkadiusz    
3. Malczyk Stanisław   
4. Jerzy Noco ń 

  
Skład przegłosowano jednogłośnie „za”. 
 
Następnie radni dokonali wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących 
poszczególnych Komisji, po czym Przewodniczący Rady odczytał cały projekt uchwały. 
 
 

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY ORNONTOWI CE  
- KADENCJA 2010-2014 

  
 KOMISJA BUD śETU I MIENIA 
 

1. Nowak Arkadiusz   - Przewodnicz ący Komisji 
2. Bijak Edyta   - Wiceprzewodnicz ąca Komisji 
3. Grzegorzek Małgorzata  
4. Kaczor Eugeniusz  
5. Milanowski Ryszard 

 
 
  
 KOMISJA ROZWOJU I PORZ ĄDKU PUBLICZNEGO 
 

1. Kotyczka Krzysztof  - Przewodnicz ący Komisji 
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2. Kubicki Wojciech  - Wiceprzewodnicz ący Komisji 
3. Kotyczka Marcin 
4. Machulik Łukasz 

 
 
 KOMISJA INFRASTRUKTURY I PROBLEMATYKI GÓRNICZEJ 
 

1. Szołtysek Piotr  - Przewodnicz ący Komisji 
2. Kotyczka Krzysztof   - Wiceprzewodnicz ący Komisji 
3. Machulik Łukasz 
4. Zdzieblik – Kudła Teresa 

  
  
 KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 
 

1. Malczyk Stanisław  - Przewodnicz ący Komisji 
2. Kotyczka Marcin  - Wiceprzewodnicz ący Komisji 
3. Kubicki Wojciech 
4. Zdzieblik – Kudła Teresa 

 
  
 KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA  
 

1. Kozioł Janina  - Przewodnicz ąca Komisji 
2. Nocoń Jerzy    - Wiceprzewodnicz ący Komisji 
3. Bijak Edyta    

  
 
 KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH 
 

1. Grzegorzek Małgorzata  - Przewodnicz ąca Komisji 
2. Nowak Arkadiusz   - Wiceprzewodnicz ący Komisji 
3. Malczyk Stanisław   
4. Jerzy Noco ń 

  
 
Radny Malczyk oznajmił, Ŝe nie zgadza się na przyjęcie uchwały w sprawie ilości Komisji 
Stałych poprzez aklamację, uwaŜając, iŜ w Statucie Gminy widnieje zapis, Ŝe uchwały są 
podejmowane poprzez głosowanie. UwaŜa, Ŝe najpierw trzeba przyjąć uchwałę o ilości 
Komisji Stałych a dopiero potem uchwałę o składach Komisji Stałych. Przewodniczący Rady 
oznajmił, Ŝe głosowanie nastąpi, na razie radni mogą zwracać się z wnioskami i uwagami do 
projektu.  
 
Radca prawny S. Cichecki odparł, Ŝe aklamacja jest formą zgody ogólnej bez wniesienia 
sprzeciwu. Uchwały ubiegłej kadencji mają moc obowiązującą.  
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

• Za: 15 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: powołania Stałych Komisji Rady 
Gminy, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
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Ad. 9 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

1) powołania Komisji Statutowej. 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe w ubiegłych kadencjach, w skład Komisji Statutowej 
wchodzili Przewodniczący poszczególnych Komisji Stałych. Przewodniczący Komisji Stałych 
wyrazili zgodę na udział w Komisji Statutowej. 
 
Radny Malczyk wspomniał, Ŝe Przewodniczącym Komisji w ub. kadencji był radca prawny 
Michał Mocko. Przewodniczący Rady zwrócił się do radcy prawnego M. Mocko, który wyraził 
zgodę na udział w Komisji i zostanie jej Przewodniczącym. Przewodniczący zwrócił się do 
radnej Kozioł, czy wyraŜa zgodę na zostanie Wiceprzewodniczącą Komisji wzorem lat 
ubiegłych. Radna wyraziła zgodę. 
 
Przewodniczący odczytał skład osobowy Komisji: 
 

1. Mocko Michał    -  Przewodnicz ący Komisji 
2. Kozioł Janina   - Wiceprzewodnicz ąca Komisji 
3. Grzegorzek Małgorzata 
4. Kaczor Eugeniusz 
5. Kotyczka Krzysztof 
6. Malczyk Stanisław 
7. Nowak Arkadiusz 
8. Szołtysek Piotr 

 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radny Nocoń zaproponował, aby w przypadku równej ilości głosów, Przewodniczący Komisji 
miał głos podwójny. Radca prawny Cichecki stwierdził, Ŝe nie moŜna wprowadzić takiego 
zapisu. Wójt podkreślił, Ŝe nad danym projektem uchwały ostatecznie głosuje Rada Gminy.  
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

• Za: 15 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: powołania Komisji Statutowej, na 
stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

2) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
Radca prawny S. Cichecki przedstawił swoje stanowisko, iŜ Komisja Inwentaryzacyjna nie 
powinna powstać, poniewaŜ aktualnie nie ma wymogu formalnego do jej powołania.  
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do przedstawionej opinii radcy.  
 
Następnie radni przegłosowali jednogłośnie wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. 
 

3) powołania Komisji Mieszkaniowej. 
 
Radca prawny S. Cichecki oznajmił, Ŝe jest obowiązek powołania Komisji Mieszkaniowej na 
mocy Uchwały Nr LIX/498/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 października 2010r. w 
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sprawie zasad wynajmowania lokali chodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Ornontowice, gdzie w § 13 ust. 2 widnieje zapis, Ŝe Komisja Mieszkaniowa działa w ramach 
Rady Gminy. Uchwała nie określa ile osób ma liczyć ta Komisja.  
 
Przewodniczący Rady odczytał skład osobowy w/w Komisji z ubiegłej kadencji: radni –  
P. Szołtysek, M. Grzegorzek, R. Milanowski, Z-ca Wójta M. Adamczyk. 
 
Radny Malczyk zwrócił się do radcy prawnego, czy w składzie Komisji mogą być osoby 
spoza rady, poniewaŜ miedzy innymi Komisja Mieszkaniowa pełni „społeczną kontrolę nad 
gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy”. Radca prawny S. Cichecki odparł, Ŝe 
nie widzi przeszkód, Ŝeby członkami Komisji były osoby spoza rady. Społeczny nadzór to nie 
jest odpowiedzialność. Osoby te mogą mieć głos doradczy, mogą być takŜe ewentualnie 
wyłączone z głosowania. 
 
Radca dodał, ze najpierw naleŜy ustalić ilość członków Komisji, a następnie określić ile osób 
wejdzie w skład Komisji spośród radnych a ile spoza rady. 
 
Przewodniczący zaproponował 4 członków – propozycja ta została przegłosowana 
jednogłośnie.  
 
Ustalono, Ŝe w skład Komisji wejdą 3 osoby z rady oraz 1 osoba spoza rady – propozycja 
została przegłosowana jednogłośnie za.  
 
Swoje kandydatury zgłosili: Małgorzata Grzegorzek, Piotr Szołtysek, Ryszard Milanowski. 
Osoba spoza Rady – Michał Adamczyk. 
 
Członkowie Komisji wyłonili spośród siebie Przewodniczącego Komisji – Małgorzatę 
Grzegorzek oraz Wiceprzewodniczącego – Piotra Szołtyska. 
 
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie w/w składu. 
 
  KOMISJA MIESZKANIOWA 
 

1. Grzegorzek Małgorzata  - Przewodnicz ąca Komisji 
2. Szołtysek Piotr   - Wiceprzewodnicz ący Komisji  
3. Milanowski Ryszard 
4. Adamczyk Michał  

 
Skład został przegłosowany jednogłośnie za. 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

• Za: 15 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
 
Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: powołania Komisji Mieszkaniowej, 
na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie: 
 

1) wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
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W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, Ŝe związku z niepewną sytuacja 
gminy związaną z podatkiem z tyt. wyrobisk górniczych, nie będzie wnioskował o podwyŜkę 
swojego wynagrodzenia. RównieŜ w Urzędzie Gminy nie wprowadzono podwyŜek w 2010 
roku. Z chwilą, gdy sytuacja gminy się wyklaruje, Wójt powróci do tematu zmiany 
wynagrodzenia, natomiast w chwili obecnej proponuje pozostawienie wynagrodzenia na 
obecnym poziomie (z 2008 roku), tj.: 
 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5300 zł  
 
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1700 zł  
 
3) dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego, tj. 2800 zł 
 

4) dodatek za wieloletnią pracę i inne składniki wynagrodzenia wynikają z wyŜej 
wymienionego Rozporządzenia Rady Ministrów – 20%. 

 
Przewodniczący Rady odczytał cały projekt uchwały.  
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

• Za: 15 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
 
Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: wynagrodzenia dla Wójta Gminy, na 
stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
[przerwa w obradach: 10 min] 
 
Ad. 11  
W Sprawach bieŜących Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe rada jest zmuszona do 
ponownego podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej oraz powołania 
Komisji Mieszkaniowej, poniewaŜ w czasie przerwy radcowie prawni wnieśli uwagę, Ŝe 
członkiem tych Komisji nie moŜe być osoba spoza rady.  
 
Odnośnie Komisji Statutowej w miejsce radcy prawnego Michała Mocko, jako 
Przewodniczącego Komisji, zgłosił się Przewodniczący Rady. Radni nie wnieśli uwag. 
 
 
 KOMISJA STATUTOWA 
 

1. Zientek Tadeusz  -  Przewodnicz ący Komisji 
2. Kozioł Janina  - Wiceprzewodnicz ąca Komisji 
3. Grzegorzek Małgorzata 
4. Kaczor Eugeniusz 
5. Kotyczka Krzysztof 
6. Malczyk Stanisław 
7. Nowak Arkadiusz 
8. Szołtysek Piotr 

 
Skład został przegłosowany jednogłośnie za. 
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§ 3 projektu uchwały przyjął brzmienie: 
 
„W pracach Komisji Statutowej winien brać udział radca prawny bądź inna osoba z głosem 
doradczym”. 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

• Za: 15 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
 
Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: powołania Komisji Statutowej, na 
stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Następnie powrócono do uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej. W miejsce  
Z-cy Wójta zaproponowano kandydaturę radnego Krzysztofa Kotyczka – radny wyraził 
zgodę. 
 
  
 KOMISJA MIESZKANIOWA 
 

1. Grzegorzek Małgorzata  - Przewodnicz ąca Komisji 
2. Szołtysek Piotr   - Wiceprzewodnicz ący Komisji  
3. Kotyczka Krzysztof  
4. Milanowski Ryszard 

 
Skład Komisji został przegłosowany jednogłośnie za. 
 
§ 3 przyjął brzmienie: 
 
„Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do zapraszania na posiedzenie Komisji 
Zastępcę Wójta Gminy, bądź w przypadku braku jego obecności inne osoby wyznaczone 
przez Wójta”. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

• Za: 15 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: powołania Komisji Mieszkaniowej, 
na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  do protokołu. 
 
W ramach omawiania Spraw bieŜących Przewodniczący poruszył tematy dotyczące: 

� złoŜenia oświadczeń majątkowych, 
� propozycji zakupu ksiąŜek urodzinowych dla radnych – radny Kotyczka oznajmił, Ŝe 

zakup ksiąŜek jest niepotrzebny i jest przeciwny temu pomysłowi. Zdanie radnego 
Kotyczki podzieliły 3 osoby. Większość radnych opowiedziała się za kontynuacją 
zwyczaju zakupu ksiąŜek dla radnych. Ustalono kwotę zbiórki na ten cel – 40 zł, 

� wpłynięcia skargi na Kierownika ZGZG oraz wezwania do usunięcia naruszenia 
interesu prawnego w uchwale Nr LX/539/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 3 
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listopada 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Pochopień złoŜonej 
na Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach, które 
skierował Kierownik ZGZG na mocy art. 101 u.s.g. Przewodniczący Rady proponuje 
Ŝeby komisja Rewizyjna spotkała się w tym temacie na posiedzeniach Komisji, 

� kolejnej sesji Rady Gminy – 22 grudnia, 
� planów pracy Komisji – w m-cu styczniu. 
 

Radny Kaczor spytał o odwołanie od uchwały Rady Gminy, złoŜone przez Kierownika ZGZG. 
Radca prawny S. Cichecki powołał się na art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, 
wyjaśniając, co wynika z tego artykułu i informując o dalszych procedurach w tej sprawie.  
 
Kontynuując, radca prawny poinformował obecnych o wpływie zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania nadzorczego Wojewody z dnia 03.12.2010r. względem Uchwały Nr LIX/498/10 
Rady Gminy Ornontowice z dnia 27.10.2010r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice. Wojewoda stwierdził  
w Rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 08.12.2010r. niewaŜność uchwały w części § 4  
w zakresie słów: „posiadającym stałe zameldowanie lub zamieszkującym na terenie Gminy 
Ornontowice z zamiarem stałego pobytu przez okres nie krótszy niŜ 5 lat”. 
 
Następnie głos zabrał Wójt prosząc chętnych radnych o zgłoszenie się do dwóch Komisji 
Stypendialnych, które musi powołać Zarządzeniem – sprawa dotyczy Komisji d/s 
rozpatrywania stypendiów specjalnych oraz Komisji d/s przyznawania nagród sportowych. 
Pierwsze posiedzenie Komisji – w czwartek o godz. 14.30.  
 
Wójt wspomniał takŜe, Ŝe po sesji radnym rozdany zostanie folder kadencyjny. 
 
Radny Marcin Kotyczka wyraził chęć udziału w komisji d/s przyznawania nagród sportowych.  
Przewodniczący Rady poprosił chętnych radnych do pracy w Komisjach o bezpośrednie 
zgłaszanie się do Pana Wójta.  
 
Ad. 12 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 13 
W Wolnych głosach i wnioskach głos zabrali radni. 
 
Radny K. Kotyczka poruszył temat dot. kanalizacji przy ul. Dworcowej. Zwrócił się z pytaniem 
do Kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji jak to jest moŜliwe, Ŝe kanalizacja deszczowa 
jest połoŜona wyŜej od dna rowu, do którego spływają wody. Poszczególne budynki nie mają 
moŜliwości podłączenia się do kanalizacji deszczowej (dno rowu jest niŜej od rury 
odwadniającej). 
 
Wójt oznajmił, Ŝe trzeba się spotkać w terenie na miejscu, Ŝeby zobaczyć o co chodzi 
radnemu. Dodał, Ŝe zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe są pewne problemy z realizacją tej 
inwestycji. Aktualnie trwa przeliczanie rzędnych. Wójt podkreślił, Ŝe konieczne jest spotkanie 
się w terenie. Radny Kotyczka wyraził chęć wzięcia udziału w tym spotkaniu. 
 
Radny Nowak poruszył temat planowanej budowy budynku ZGKiW, pytając jak wygląda 
aktualnie ta kwestia. Wójt odpowiedział, Ŝe projektant dokonuje poprawek projektu i w 
momencie zakończenia w/w prac trzeba będzie podjąć decyzję, co dalej. Budynek ten 
powstać musi w Ornontowicach, co do konkretnej lokalizacji – trzeba będzie się nad tym raz 
jeszcze zastanowić. Wójta nie przekonują jednak argumenty mieszkańców ul. Słonecznej, 
sprzeciwiający się powstaniu w tym miejscu budynku z powodu jego uciąŜliwości, gdyŜ 
podczas spotkania z mieszkańcami w tym temacie padła propozycja z ich strony budowy 
kolejnego boiska Orlik. Zdaniem Wójta boisko będzie o wiele bardziej uciąŜliwe niŜ budynek 
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Zakładu. Wójt jeszcze raz podkreślił, Ŝe budynek ZGKiW nie musi być wybudowany 
dokładnie w tym miejscu. Kwestia jego lokalizacji zostanie jeszcze przedyskutowana. 
 
Radny Machulik zwrócił uwagę na wiszące w dalszym ciągu ogłoszenia wyborcze. Wójt 
poinformował, Ŝe powinny one zniknąć do 30 dni od dnia wyborów. 
 
Radny Malczyk poruszył następujące kwestie: 

− odśnieŜanie dróg powiatowych – przystanki są zasypane przez odgarniany z dróg  
śnieg, 

− zaproponował przygotowanie odznaczenia, które mogłoby być wręczane najbardziej 
zasłuŜonym osobom (w związku ze zbliŜającym się 20-leciem Gminy),  

− powrócił do tematu poruszonego przez radnego Kotyczkę – ul. Dworcowa – na trasie 
od przejazdu kolejowego kanalizacja deszczowa ułoŜona jest na róŜnych poziomach; 
trzej mieszkańcy są rozgoryczeni poniewaŜ nie będą mogli podłączyć się do 
kanalizacji deszczowej, a inwestycja biegnie przez ich posesje, 

− zwrócił się z wnioskiem formalnym o uchwalanie uchwał z konkretnymi ich numerami. 
  

Radca prawny S. Cichecki zauwaŜył, Ŝe nadawanie numerów uchwał przed ich podjęciem 
jest niesłuszne – numery winny zostać nadane po ich podjęciu. Uchwala nabiera cech 
dokumentu i numeru dokumentu po jej podpisaniu przez Przewodniczącego. Ponadto 
uchwały są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej a Wójt kaŜdorazowo na sesji 
odczytuje informację z realizacji podjętych uchwał. Następnie radca prawny odczytał 
stosowny art. ze Statutu Gminy (§ 27 ust. 2). Projektów uchwał się nie numeruje. Radny 
Malczyk wycofał wniosek formalny. 
 
Radny Machulik wyraził chęć udziału w Komisji d/s przyznawania stypendiów specjalnych. 
Radny Kotyczka wyraził chęć udziału w Komisji d/s przyznawania nagród sportowych. 
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 19.15 
zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice.  
        

Przewodniczył: 
 

Tadeusz Zientek 
Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Iwona Skrzypczyk 


