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PROTOKÓŁ NR IV/11 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 26.01.2011 r. 

w godz. 16 00 – 1900 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 
14-tu, co stanowi sesję prawomocną do podejmowania uchwał.  
 
Przewodniczący Rady oddał głos Pani Dyrektor ARTerii, która oznajmiła, Ŝe w trakcie sesji 
zostaną wręczone nagrody laureatom Konkursu „Świąteczne Ornontowice 2010/2011”. 
Następnie Pani Dyrektor pokrótce przypomniała zasady, które towarzyszyły konkursowi  
a takŜe odczytała jego wyniki. 
 
W kategorii – „Całościowe udekorowanie posesji”: 

� 1 miejsce: posesja przy ulicy Zwycięstwa 88 otrzymała 67 punktów; 
� 2 miejsce: posesja przy ulicy Bujakowskiej 16 oraz posesja przy ulicy Tartacznej 2 

otrzymały po 63 punkty; 
� 3 miejsce: posesja przy ulicy Cichej 13 otrzymała 54 punkty. 

W kategorii – „Ciekawy element dekoracji świątecznej”: 
� 1 miejsce: posesja przy ulicy Zwycięstwa 88  otrzymała 72 punkty; 
� 2 miejsce: posesja przy ulicy Cichej 13 otrzymała 66  punktów; 
� 3 miejsce: posesja przy ulicy Tartacznej 2 otrzymała  60 punktów. 

 
W dalszej części nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu, którego dokonał 
Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy. 
 
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy wnoszą jakieś 
uwagi do porządku obrad, który w ustawowym terminie został wysłany radnym. W związku  
z brakiem wniosków nastąpiło przejście do kolejnego punktu. 
 
Porządek 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. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami. 
6. Informacja o realizacji uchwał i pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy między 

sesjami.  
7. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej Gminy. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach, 
2) dopłaty do ceny ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Ornontowice, 
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (system „Elektroniczny 

StraŜnik”), 
4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (personel obsługujący 

projekt „SilesiaNet”), 
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (zadania przewidziane  

w realizacji programu „SilesiaNet”), 
6) zatwierdzenia realizacji przez Gminę Ornontowice projektu „Świadome kształtowanie 

ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
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7) wyraŜenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych – słuŜebności 
przesyłu,  

8) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice nieruchomości 
gruntowych połoŜonych w Ornontowicach przy ulicy Chudowskiej, 

9) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice nieruchomości 
gruntowych połoŜonych w Ornontowicach stanowiących część ulicy Kolejowej, 

10) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice nieruchomości 
gruntowej przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego, połoŜonej  
w Ornontowicach w rejonie ulicy Zwycięstwa – działki numer 1982/8 i 1983/8, 

11) wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach, zajętej pod 
drogę dojazdową do przepompowni przy ulicy Zamkowej, stanowiącej działkę numer 
2470/105, 

12) wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach, zajętej pod 
drogę dojazdową do przepompowni przy ulicy Zamkowej, stanowiącej działkę numer 
2463/105, 

13) wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach, zajętej pod 
drogę dojazdową do przepompowni przy ulicy Zamkowej, stanowiącej działki numer 
2466/105 i 2468/105, 

14) zmiany uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz 
wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego  
i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2011 roku, 

15) powołania komisji stałych Rady Gminy Ornontowice oraz przedmiotu działania tych 
komisji, 

16) ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Ornontowice oraz 
ustalenia Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego kaŜdej komisji, 

17) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na I półrocze 2011 roku, 
18) rozpatrzenia skargi Państwa Nowok* złoŜonej na Kierownika Zakładu Gospodarki 

Zasobami Gminy w Ornontowicach, 
19) rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Mieszkańców ul. śabik 9-11-13 w Ornontowicach 

złoŜonej na Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach. 
9. Sprawy bieŜące.  
10. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
11. Interpelacje radnych. 
12. Wolne głosy i wnioski. 
13. 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 Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń 
Komisji, które odbyły się w miesiącu styczniu. 
 
Ad. 6 
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. 
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Ad. 7 
Będąc przy temacie dotyczącym sytuacji finansowej gminy, Wójt Gminy oddał głos Pani 
Skarbnik, która przedstawiła zestawienie dochodów za rok 2010 - załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Ad. 8 
W kolejnym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
1) w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopa trzenie w wod ę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodoci ągowej  
w Ornontowicach. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały, 
przypominając, Ŝe projekty zostały dostarczone radnym w ustawowym terminie, 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/16/11 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Wodociągowej w Ornontowicach, na stan 14-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
2) w sprawie: dopłaty do ceny ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy 
Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy, który 
przypomniał, Ŝe radni dyskutowali w trakcie posiedzeń Komisji nad 3 wariantami tego 
projektu uchwały.  
 
Z odczytanych protokołów Komisji wynika, Ŝe większość radnych skłania się za wariantem nr 
2. W związku z brakiem uwag, projekt uchwały opisujący wariant drugi zostanie poddany 
głosowaniu.  
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/17/11 w sprawie: dopłaty do ceny ścieków dla wszystkich odbiorców na 
terenie Gminy Ornontowice, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
3) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatow i Mikołowskiemu.  
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
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Radny K. Kotyczka wyraził zainteresowanie, czy gmina ma wgląd do tego, co jest 
monitorowane i jaki zasięg obejmują kamery. Skoro gmina płaci za utrzymanie monitoringu 
to naleŜy sprawdzić, czy kamery spełniają swoje zadanie. 
 
Zabierając głos Wójt oznajmił, Ŝe odpowiedź zostanie udzielona na następnej sesji. 
Stwierdził, Ŝe skoro monitoring ma słuŜyć gminie, winniśmy mieć moŜliwość sprawdzenia 
jego funkcjonowania. Monitoring działa przy numerze 112. W miesiącu lutym Wójt postara 
się przekazać więcej informacji w tej kwestii. Czynione są starania, Ŝeby w Ornontowicach 
zwiększyć ilość kamer a więc musimy być przekonani, Ŝe zmierzamy w dobrym kierunku. 
 
Radni nie wnieśli dalszych pytań i uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/18/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 
na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
4) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatow i Mikołowskiemu (personel 
obsługuj ący projekt „SilesiaNet”). 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu 
na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 
5) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatow i Mikołowskiemu (zadania 
przewidziane w realizacji programu „SilesiaNet”). 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/20/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Mikołowskiemu, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 

 
6) w sprawie: zatwierdzenia realizacji przez Gmin ę Ornontowice projektu „ Świadome 
kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzie Ŝ z gminy Ornontowice” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Następnie głos zabrała Pani Maria Szawara – pracownik Urzędu Gminy – która przekazała 
radnym informacje dot. przedmiotowego projektu. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie: zatwierdzenia realizacji przez Gminę Ornontowice 
projektu „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ  
z gminy Ornontowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
7) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzecz owych – 
słu Ŝebności przesyłu. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Następnie głos zabrała Kierownik Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki 
Gruntami pokrótce wyjaśniając tematykę projektu uchwały. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw 
rzeczowych – słuŜebności przesyłu, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 
8) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornon towice 
nieruchomo ści gruntowych poło Ŝonych w Ornontowicach przy ulicy Chudowskiej. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice nieruchomości gruntowych połoŜonych w Ornontowicach przy ulicy 
Chudowskiej, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 
13 do protokołu. 
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9) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornon towice 
nieruchomo ści gruntowych poło Ŝonych w Ornontowicach stanowi ących cz ęść ulicy 
Kolejowej. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Celem krótkiego wyjaśnienia treści uchwały, głos zabrała Kierownik Wydziału Środowiska, 
Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, Pani Justyna Sittek-Goj. 
 
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice nieruchomości gruntowych połoŜonych w Ornontowicach stanowiących 
część ulicy Kolejowej, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 

 
10) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornon towice 
nieruchomo ści gruntowej przeznaczonej na realizacj ę inwestycji celu publicznego, 
poło Ŝonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Zwyci ęstwa – działki numer 1982/8  
i 1983/8. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice nieruchomości gruntowej przeznaczonej na realizację inwestycji celu 
publicznego, połoŜonej w Ornontowicach w rejonie ulicy Zwycięstwa – działki numer 
1982/8 i 1983/8, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 15 do protokołu. 

 
11) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej w Ornontowicach, zaj ętej pod 
drog ę dojazdow ą do przepompowni przy ulicy Zamkowej, stanowi ącej działk ę numer 
2470/105. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Celem krótkiego wyjaśnienia treści uchwały, głos zabrała Kierownik Wydziału Środowiska, 
Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, Pani Justyna Sittek-Goj. 
 
Radni nie wnieśli pytań do projektu uchwały. 
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Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  
• Za: 14 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej  
w Ornontowicach, zajętej pod drogę dojazdową do przepompowni przy ulicy Zamkowej, 
stanowiącej działkę numer 2470/105, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 
12) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej w Ornontowicach, zaj ętej pod 
drog ę dojazdow ą do przepompowni przy ulicy Zamkowej, stanowi ącej działk ę numer 
2463/105. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/27/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej  
w Ornontowicach, zajętej pod drogę dojazdową do przepompowni przy ulicy Zamkowej, 
stanowiącej działkę numer 2463/105, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 
13) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Or nontowice 
niezabudowanej nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej w Ornontowicach, zaj ętej pod 
drog ę dojazdow ą do przepompowni przy ulicy Zamkowej, stanowi ącej działki numer 
2466/105 i 2468/105. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/28/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Ornontowice niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej  
w Ornontowicach, zajętej pod drogę dojazdową do przepompowni przy ulicy Zamkowej, 
stanowiącej działki numer 2466/105 i 2468/105, na stan 14-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 
14) w sprawie: zmiany uchwały o wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści, 
zwolnie ń oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od 
nieruchomo ści, rolnego i le śnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 201 1 
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roku. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/29/11 w sprawie: zmiany uchwały o wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2011 roku, 
na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 

 
15) w sprawie: powołania komisji stałych Rady Gminy  Ornontowice oraz przedmiotu 
działania tych komisji. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Pani Sekretarz oznajmiła, Ŝe w poprzedniej uchwale brakowało doprecyzowania przedmiotu 
działania komisji stąd nadzór prawny Wojewody zwrócił się o zmianę tejŜe uchwały. 
 
Radny Kotyczka zauwaŜył, Ŝe kaŜda komisja winna przedstawić własny przedmiot działania, 
poniewaŜ zapisy zawarte w projekcie uchwały nie do końca odzwierciedlają, czym dana 
komisja faktycznie się zajmuje. 
 
Wójt oznajmił, Ŝe wymieniony w projekcie uchwały przedmiot działania poszczególnych 
komisji jest tylko jakimś wyznacznikiem działania komisji, ogólnym pojęciem. Natomiast 
doprecyzowanie działań, ich szczegółowość, naleŜy juŜ do kaŜdej komisji. 
 
Przewodniczący Rady dodał, Ŝe nie wszystkie punkty charakteryzujące przedmiot działania 
komisji muszą być uwzględnione w planie pracy.  
 
Radny Kotyczka oznajmił, Ŝe nie zgadza się z powyŜszą argumentacją. 
 
Radca prawny S. Cichecki dodał, Ŝe projekt uchwały w tym zakresie jest prawidłowy. Zwrot 
„w szczególności” wskazuje na to, Ŝe przedmiot działania jest określony ogólnikowo. To 
samo podkreślił raz jeszcze Wójt. 
 
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały w obecnej formie.  
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

• Za: 10 
• Przeciw: 2 
• Głosy wstrzymujące: 2 

 
Uchwała Nr IV/30/11 w sprawie: powołania komisji stałych Rady Gminy Ornontowice oraz 
przedmiotu działania tych komisji, na stan 14-tu radnych została przyjęta 10 głosami za 
przy 2 przeciwnych i 2 wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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16) w sprawie: ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy 
Ornontowice oraz ustalenia Przewodnicz ącego i Wiceprzewodnicz ącego ka Ŝdej 
komisji. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/31/11 w sprawie: ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 
Gminy Ornontowice oraz ustalenia Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego kaŜdej 
komisji, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 

 
17) w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gmin y i Komisji Stałych na I półrocze 
2011 roku. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Komisji branŜowych odczytali plany pracy poszczególnych komisji stałych  
a Przewodniczący Rady odczytał plan pracy Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/32/11 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i Komisji 
Stałych na I półrocze 2011 roku, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 
18) w sprawie: rozpatrzenia skargi Pa ństwa Nowok* złoŜonej na Kierownika Zakładu 
Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Janina Kozioł, odczytała protokół  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 stycznia br. w przedmiocie skargi. 
 
Komisja wnioskuje u uznanie skargi za BEZZASADNĄ. 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe w związku ze stanowiskiem Komisji, Rada będzie 
głosowała nad uznaniem skargi za bezzasadną. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr IV/33/11 w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Barbary i Damiana 
Bednarek złoŜonej na Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy  
w Ornontowicach, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 23 do protokołu. 

 
19) w sprawie: rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Mieszka ńców ul. śabik 9-11-13  
w Ornontowicach zło Ŝonej na Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gmin y  
w Ornontowicach. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Janina Kozioł, odczytała protokół  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 stycznia br. w przedmiocie skargi. 
 
Komisja wnioskuje u uznanie skargi za BEZZASADNĄ. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Ryszard Milanowski, zwrócił się z zapytaniem,  
czy w projekcie uchwały moŜe być uŜyte określenie „Stowarzyszenie Mieszkańców”, skoro 
formalnie to nie jest stowarzyszenie. 
 
Radca Prawny S. Cichecki oznajmił, Ŝe jego zdaniem nie powinno się przywiązywać 
większej wagi do tego określenia. SkarŜący są pewną grupą osób, uŜywających 
sformułowania „Stowarzyszenie” i taką nazwę w uchwale naleŜy powtórzyć.  
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe w związku ze stanowiskiem Komisji, Rada będzie 
głosowała nad uznaniem skargi za bezzasadną. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

• Za: 13 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 1 

 
Uchwała Nr IV/34/11 w sprawie: rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Mieszkańców ul. 
śabik 9-11-13 w Ornontowicach złoŜonej na Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami 
Gminy w Ornontowicach na stan 14-tu radnych została przyjęta 13 głosami za, przy  
1 wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 
[przerwa – 20 minut] 
 
Ad. 9 
W Sprawach bieŜących Przewodniczący Rady poinformował o wniesionej skardze na 
działania Wójta Gminy Ornontowice. W związku z faktem, Ŝe Wójt przebywa na zwolnieniu 
lekarskim a dziś wyjątkowo uczestniczy w obradach sesji, skarga nie mogła zostać 
rozpatrzona gdyŜ konieczne jest udzielenie wyjaśnień przez Wójta na zarzuty podniesione  
w skardze. 
 
Przewodniczący Rady poinformował o wpływie pisma Państwa Nowok*  zz  ddnniiaa  17 stycznia 
2011r., dotyczącego prośby o udzielenie Państwu Nowok* 95% bonifikaty na zakup 
mieszkania. W tym miejscu Wójt udzielił stosownych wyjaśnień, informując, Ŝe to nie Rada 
Gminy jest właściwa do rozpatrzenia przedmiotowego tematu. Kwestię bonifikat reguluje 
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Uchwała Nr LIX/500/10 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: warunków udzielania bonifikat i 
wysokość stawek procentowych przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych będących własnością 
Gminy Ornontowice. Z uwagi na powyŜsze, pismo zostanie przekazane do Zakładu 
Gospodarki Zasobami Gminy, celem rozpatrzenia. 
 
Kolejno przedstawione zostało pismo z Urzędu Miasta Tychy dot. wypracowania wspólnego 
stanowiska w sprawie planów reorganizacji (ograniczenia zakresu) Sądu Rejonowego  
w Tychach – dot. planów Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie likwidacji VI Wydziału 
Gospodarczego oraz IV Wydziału Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu 
Rejonowego w Tychach z jednoczesnym zastąpieniem Wydziału Gospodarczego 
„centralnym” Wydziałem Gospodarczym w Katowicach oraz przeniesieniem Sądu Pracy do 
Mikołowa. Temat ten następnie został pokrótce omówiony przez radcę prawnego  
S. Cicheckiego. 
 
Przewodniczący Rady poinformował obecnych o piśmie mieszkańca gminy, który chciałby 
brać udział w sesjach Rady. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił pismo mieszkańców ul. Leśnej, którzy proszą o podjęcie 
działań w celu poprawy stanu sięgacza ul. Leśnej. W odpowiedzi głos zabrał Wójt 
przedstawiając pokrótce przedmiotowy temat. Wystąpiły tu problemy z uregulowaniem spraw 
formalno-prawnych. Stan drogi został poprawiony systemem gospodarczym w nakładzie 
minimalnym. Wójt podkreślił, Ŝe dopóki gmina nie będzie w całości właścicielem gruntu pod 
tę ewentualną drogę, gmina nie będzie realizowała Ŝadnych zadań. Na lutowej sesji Wójt 
przekaŜe więcej informacji w tej kwestii. Pismo zostanie przekazane do WRiI. 
 
Przewodniczący Rady podziękował radnym za terminowe złoŜenie oświadczeń 
majątkowych. 
 
Radny Malczyk spytał o treść skargi wniesionej na Wójta, na co odpowiedzi udzielił sam Wójt 
informując o zarzutach zawartych w niniejszej skardze. 
 
Ad. 10 
Kierownik WRiI, Pani Beata Drobny, przedstawiła prezentację multimedialną dot. 
realizowanych inwestycji.  
 
Ad. 11 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 12 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrał Przewodniczący Rady, który przekazał 
następujące informacje: 

� kolejna sesja odbędzie się 23 lutego br., 
� w lutym zorganizowane zostanie wspólne posiedzenie komisji stałych (omówienie 

spraw organizacyjnych dot. funkcjonowania Rady). 
 
Radny Nocoń zainteresowany był nazwiskiem mieszkańca, który chce brać udział w sesjach 
(odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady). 
 
Radny Machulik poruszył temat zawieszenia kursów autobusów pytając, czy w związku  
z faktem, Ŝe autobus w kierunku Zabrza nie kursuje, prowadzone są rozmowy z innymi 
przewoźnikami w celu uzupełnienia tego kierunek. Wójt odpowiedział, Ŝe po spotkaniu, które 
odbyło się w PKM w Tychach nadszedł najlepszy czas ku temu, aby rozpocząć intensywne 
działania zmierzające do poprawy sytuacji w komunikacji zbiorowej. Co do kierunku jazdy 
Ornontowice-Zabrze Wójt oznajmił, Ŝe tym kursem nie było zbytniego zainteresowania.  
Opłacanie prawie pustego kursu mija się z celem.  
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Podobna jest sytuacja z PKS-em rybnickim. PKS nie przedstawił Ŝadnej konkretnej 
propozycji naprawy swojego stanu. Wójt podkreślił, Ŝe nie stać nas na dopłacanie do firmy, 
która nie przedstawiła programu naprawczego. Wójt podkreślił, Ŝe najwaŜniejsza jest 
konkretna wiedza na temat zainteresowania poszczególnymi kursami (Ornontowice-Rybnik  
i droga powrotna, Ornontowice-Zabrze i droga powrotna).  
 
Wójt dodał, Ŝe MZK Tychy na przełomie miesięcy lutego i marca 2011r. przeprowadzi 
badania napełnień w celu dokonania korekty w rozkładach jazdy poszczególnych linii.  
 
Radny Malczyk poruszył następujące kwestie: 

� zapytał, czy któryś z 2 radarów przy ul. Zwycięstwa jest czynny, 
� wspomniał, Ŝe krzyŜ przy ul. Chudowskiej jest usytuowany na dość wysokiej skarpie  

i trudno jest się do niego dostać, 
� spytał czy jest znany wstępny termin zasiedlenia budynku socjalnego. 
 

W odpowiedzi na powyŜsze pytania głos zabrał Wójt: 
� radar przy ul. Zwycięstwa w kierunku północnym nie będzie czynny 24 godziny na 

dobę, będzie jednak czynny okresowo. Kolejny radar, który był atrapą swego czasu, 
ma stać się radarem czynnym, ale teŜ nie przez okres ciągły. Wójt dodał, Ŝe 
przydałoby się równieŜ ustawienie radaru przy ul. Orzeskiej; 

 
� co do tematu krzyŜa Wójt podkreślił, Ŝe sprawa musi zostać załatwiona. Zadanie to 

umknęło przy okazji modernizacji ul. Zwycięstwa. Aktualnie potrzebna jest 
dokumentacja projektowa (przesunięcie przejścia); zadania nie da się zrealizować 
doraźnie zasypując rów;  

 
� budynek socjalny – zakładamy, Ŝe do końca marca sprawy proceduralne zostaną 

załatwione. Opuszczone mieszkania będą wymagały remontu przed kolejnym 
zasiedleniem. Od drugiego kwartału budynek powinien być stopniowo zasiedlany. 

 
Radny Kotyczka poruszył temat dot. inwestycji przy ul. Dworcowej i Marzankowice (budowa 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Zwrócił uwagę, Ŝe inspektor nadzoru pojawia się tam 
bardzo rzadko, pytając jednocześnie o sposób zatrudnienia tej osoby. Wójt wspomniał, Ŝe 
inwestycja ma 2 inspektorów nadzoru – jeden z ramienia Urzędu Gminy, drugi z PROW-u, 
który nie ma obowiązku przebywać tam w określonych godzinach od-do, ale ma mieć tak 
poukładane relacje z kierownikiem budowy, aby mógł się świadomie podpisać pod danym 
etapem zadania. Następnie poruszył pokrótce wszystkie problemy, które pojawiają się przy 
realizacji tejŜe inwestycji. Wójt podkreślił, Ŝe zwróci szczególną uwagę na obecność 
inspektorów nadzoru w terenie. Wyraził jednocześnie nadzieję, Ŝe sytuacja przy realizacji tej 
inwestycji ulegnie poprawie.  
 
Radny Malczyk zapytał o obecność mediów na sesji Rady. Odpowiedzi na powyŜsze 
udzieliła Dyrektor ARTerii.  
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 19.00 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Zientek 
 
 
Protokołowała: Iwona Skrzypczyk 
 


