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PROTOKÓŁ NR V/11 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 23.02.2011 r. 

w godz. 16 00 – 2000 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 
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. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
5. Ochrona zdrowia i sprawy socjalne w Gminie Ornon towice. 
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: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ARTerii – Centrum Kultury i Promocji  
w Ornontowicach za rok 2010, 

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Ornontowicach za 2010 rok, 

3) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

4) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia obejmującego powierzenie Powiatowi 
Gliwickiemu zadania publicznego w zakresie opieki i usług świadczonych przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy 
Ornontowice, 

5) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach przeznaczonej na 
poszerzenie ulicy Kolejowej – działka nr 2379/46, 

6) wyraŜenia zgody na uŜycie herbu Gminy Ornontowice, 
7) zmian budŜetu Gminy na rok 2011, 
8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
9) zaciągnięcia w 2011 roku poŜyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 

1.096.097,19 zł w ramach PROW 2007-2013 na sfinansowanie planowanego 
deficytu budŜetowego, 

10) nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie gminy na 
rok 2011, 

11) zaciągnięcia w 2011 roku kredytu w kwocie 550.000,00 zł na sfinansowanie 
planowanego deficytu budŜetowego, 

12) zaciągnięcia w 2011 roku poŜyczki w kwocie 160.000,00 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego, 

13) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego,  
14) wydania opinii dla dokumentu pn. „Programy zdrowotne dla mieszkańców 

Powiatu Mikołowskiego na rok 2011”, opracowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Mikołowie, 

15) rozpatrzenia skargi Państwa Nowok* złoŜonej na Wójta Gminy Ornontowice, 
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16) rozpatrzenia skargi Państwa Nowok* oraz skargi Pana Nowok* złoŜonych na 
Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach, 

17) rozpatrzenia wezwania Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy  
w Ornontowicach, Pana Jerzego Jarosza, do zmiany stanowiska zawartego  
w uchwale Rady Gminy, uznającego za zasadną skargę Pana Nowok*. 

10. Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2010 rok – przedstawienie analizy. 
11. Sprawy bieŜące.  
12. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
13. Interpelacje radnych. 
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. Zakończenie sesji. 

 
Przewodniczący Rady poinformował o proponowanych zmianach do porządku obrad, 
mianowicie wykreślony zostaje projekt uchwały z punktu 9 podpunkt 3).  
 
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. Ochrona zdrowia i sprawy socjalne w Gminie Ornon towice. 
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: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ARTerii – Centrum Kultury  
i Promocji w Ornontowicach za rok 2010, 

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Ornontowicach za 2010 rok, 

3) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia obejmującego powierzenie 
Powiatowi Gliwickiemu zadania publicznego w zakresie opieki i usług 
świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie na 
rzecz mieszkańców Gminy Ornontowice, 

4) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach przeznaczonej na 
poszerzenie ulicy Kolejowej – działka nr 2379/46, 

5) wyraŜenia zgody na uŜycie herbu Gminy Ornontowice, 
6) zmian budŜetu Gminy na rok 2011, 
7) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
8) zaciągnięcia w 2011 roku poŜyczki na wyprzedzające finansowanie  

w kwocie 1.096.097,19 zł w ramach PROW 2007-2013 na sfinansowanie 
planowanego deficytu budŜetowego, 

9) nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie 
gminy na rok 2011, 

10) zaciągnięcia w 2011 roku kredytu w kwocie 550.000,00 zł na 
sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego, 

11) zaciągnięcia w 2011 roku poŜyczki w kwocie 160.000,00 zł  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego, 

12) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu 
Mikołowskiego,  



 3 

13) wydania opinii dla dokumentu pn. „Programy zdrowotne dla mieszkańców 
Powiatu Mikołowskiego na rok 2011”, opracowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Mikołowie, 

14) rozpatrzenia skargi Państwa Nowok* złoŜonej na Wójta Gminy 
Ornontowice, 

15) rozpatrzenia skargi Państwa Nowok* oraz skargi Pana Nowok* 
złoŜonych na Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w 
Ornontowicach, 

16) rozpatrzenia wezwania Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy 
w Ornontowicach, Pana Jerzego Jarosza, do zmiany stanowiska 
zawartego w uchwale Rady Gminy, uznającego za zasadną skargę Pana 
Nowok*. 

10. Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2010 rok – przedstawienie analizy. 
11. Sprawy bieŜące.  
12. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
13. Interpelacje radnych. 
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. 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 podkreślił, Ŝe wiodącym tematem sesji jest „Ochrona zdrowia  
i sprawy socjalne w Gminie Ornontowice”. 
 
Po krótkim wprowadzeniu przez Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych, radną 
Małgorzatę Grzegorzek, głos zabrała Dyrektor GOZ, dr Barbara Szczuka, która szeroko 
omówiła działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia pod róŜnymi aspektami: 

� funkcjonowanie ośrodka (stan osobowy, ilość osób zakontraktowanych, zakup 
sprzętu medycznego,   

� sytuacja finansowa i organizacyjna ośrodka, 
� brak kontraktu z NFZ na Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną w zakresie 

laryngologii oraz ginekologii na 2011 rok - Pani Dyrektor zwróciła się do radnych  
o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, 

� choroby nowotworowe i schorzenia cywilizacyjne, 
� wyniki konkursu NFZ na świadczenie nocnej i świątecznej opieki medycznej  

w powiecie mikołowskim (decyzją NFZ, stacja pogotowia ratunkowego w Mikołowie 
nie będzie juŜ świadczyć podstawowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Śląski 
Oddział NFZ wybrał w konkursie ofert Centrum Zdrowia w Mikołowie). 

 
W dalszej części głos zabrała Pani Irena Jabłonka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. W swojej wypowiedzi poruszyła między innymi kwestie dotyczące: 

� zadań realizowanych z zakresu opieki społecznej (zasiłki, usługi opiekuńcze, dodatki 
mieszkaniowe, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego), 

� współpracy z róŜnymi instytucjami, 
� pomocy materialnej i niematerialnej udzielanej osobom potrzebującym,  
� realizacji przyjętych programów gminnych w zakresie działalności ośrodka, 
� działań na rzecz osób bezrobotnych. 

 
W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady wraz z Przewodniczącą Komisji 
Zdrowia i Spraw Socjalnych podziękowali gościom za udział w sesji i udzielone informacje. 
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Ad. 6 
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń 
Komisji, które miały miejsce od ubiegłej sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady odczytał 
protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy, które odbyło się 10 lutego 
br. 
 
Radny Kaczor odpowiedział na zapis, który pojawił się w protokole Komisji Rozwoju  
i Porządku Publicznego dot. braku uzasadnienia Komisji Rewizyjnej w projekcie uchwał dot. 
rozpatrywanych skarg, informując, Ŝe protokół zawierający uzasadnienie Komisji Rewizyjnej 
został przesłany do biura rady po przygotowaniu porządku obrad wraz z projektami, stąd 
niekompletność przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Radny Szołtysek, w odniesieniu do protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych 
wyraził opinię, Ŝe naleŜy zmienić zapis mówiący o nowej lokalizacji budynku ZGKiW. 
Zdaniem radnego, z protokołu naleŜy wykreślić słowo „nowej”, poniewaŜ na posiedzeniu 
Komisji nie stwierdzono, Ŝe budynek na pewno nie powstanie na obecnie planowanym 
terenie. 
 
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 
Z uwagi na fakt, Ŝe radni otrzymali zestawienie dochodów w ustawowym terminie, 
Przewodniczący Rady zaproponował rezygnację z odczytywania tego materiału. Radni 
zaakceptowali tę propozycję większością głosów. 
 
Radny Malczyk zwrócił się do Pani Skarbnik z zapytaniem o ilość wolnych środków  
w budŜecie. Skarbnik odpowiedziała, Ŝe konkretna kwota znana będzie po sporządzeniu 
bilansu, podając jednocześnie szacunkowe wielkości (ok. 700-760 tys. - kwota wolnych 
środków). 
 
Zestawienie dochodów stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 
 
Ad. 9 
W tym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
1) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansoweg o ARTerii – Centrum Kultury  
i Promocji w Ornontowicach za rok 2010. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady. Komisja 
Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie.  
 
Brak pytań radnych. 
 
Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  

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

 
Uchwała Nr V/35/11 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ARTerii – 
Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach za rok 2010, na stan 15-tu radnych 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6  do protokołu . 

 



 5 

2) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansoweg o Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Ornontowicach za 2010 rok. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. Komisja 
Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie. 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  

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

 
Uchwała Nr V/36/11 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ornontowicach za 2010 rok, na stan 15-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7  do protokołu . 

 
3) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na zawarcie porozumienia obejmuj ącego powierzenie 
Powiatowi Gliwickiemu zadania publicznego w zakresi e opieki i usług świadczonych 
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie na rzecz mies zkańców Gminy 
Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radny Kotyczka zwrócił się z zapytaniem, czy takiego ośrodka nie ma w Powiecie 
Mikołowskim. Kierownik GOPS, Pani Irena Jabłonka, oznajmiła, Ŝe w związku z wpływem 
wniosku mieszkanki przygotowany został projekt uchwały. Osoba ta zwróciła się  
o skierowanie do ŚDS a takŜe o moŜliwość korzystania z hostelu (opieki całodobowej). 
Takiej opieki nie świadczy Środowiskowy Domu Samopomocy w Łaziskach, a ponadto  
z relacji mieszkańców wynika, iŜ istnieją problemy komunikacyjne z dotarciem do Domu 
Samopomocy w Łaziskach. 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  

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

 
Uchwała Nr V/37/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia 
obejmującego powierzenie Powiatowi Gliwickiemu zadania publicznego w zakresie opieki 
i usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie na rzecz 
mieszkańców Gminy Ornontowice, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 8  do protokołu 

 
4) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornon towice 
nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej w Ornontowicach przeznaczonej na poszerzenie 
ulicy Kolejowej – działka nr 2379/46. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. Radny 
K. Kotyczka zwrócił się na przyszłość o przygotowanie bardziej czytelnej mapki. Następnie 
Wójt omówił projekt uchwały. 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
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Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  
• Za: 15 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr V/38/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Ornontowice nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach przeznaczonej na 
poszerzenie ulicy Kolejowej – działka nr 2379/46, na stan 15-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9  do protokołu . 

 
5) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na u Ŝycie herbu Gminy Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radny M. Kotyczka spytał o projektodawcę tego projektu uchwały. Odpowiedzi na powyŜsze 
udzielił Wójt.  
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  

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

 
Uchwała Nr V/39/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na uŜycie herbu Gminy Ornontowice, 
na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10  do 
protokołu . 

 
6) w sprawie: zmian bud Ŝetu Gminy na rok 2011. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy, 
następnie Skarbnik Gminy prześledziła kolejne pozycje.  
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  

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

 
Uchwała Nr V/40/11 w sprawie: zmian budŜetu Gminy na rok 2011, na stan 15-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 
 

7) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finans owej. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy (zmiana: 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej). 
 
Następnie Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe dopóki nie będzie jasnego stanowiska RIO w sprawie 
WPF, na sesji będzie przedstawiany projekt w sprawie przyjęcia nowej prognozy a nie 
będzie wprowadzana zmiana do prognozy juŜ podjętej. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
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Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  
• Za: 15 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr V/41/11 w sprawie: przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej, na 
stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12  do protokołu . 

 
8) w sprawie: zaci ągni ęcia w 2011 roku po Ŝyczki na wyprzedzaj ące finansowanie  
w kwocie 1.096.097,19 zł w ramach PROW 2007-2013 na  sfinansowanie planowanego 
deficytu bud Ŝetowego. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy,  
po czym krótkiego omówienia dokonała Pani Skarbnik. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  

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

 
Uchwała Nr V/42/11 w sprawie: zaciągnięcia w 2011 roku poŜyczki na wyprzedzające 
finansowanie w kwocie 1.096.097,19 zł w ramach PROW 2007-2013 na sfinansowanie 
planowanego deficytu budŜetowego, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 

 
9) w sprawie: nie wyra Ŝenia zgody na wyodr ębnienie funduszu sołeckiego w bud Ŝecie 
Gminy na rok 2011. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  

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

 
Uchwała Nr V/43/11 w sprawie: nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w budŜecie gminy na rok 2011, na stan 15-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14  do protokołu . 

 
10) w sprawie: zaci ągni ęcia w 2011 roku kredytu w kwocie 550.000,00 zł na 
sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetowego. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  

• Za: 15 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 
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Uchwała Nr V/44/11 w sprawie: zaciągnięcia w 2011 roku kredytu w kwocie 550.000,00 zł 
na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego, na stan 15-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15  do protokołu 

 
11) w sprawie: zaci ągni ęcia w 2011 roku po Ŝyczki w kwocie 160.000,00 zł  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
na sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetowego. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  

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

 
Uchwała Nr V/45/11 w sprawie: zaciągnięcia w 2011 roku poŜyczki w kwocie 160.000,00 
zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego, na stan 15-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 

 
12) w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc finansow ą dla Powiatu 
Mikołowskiego. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radny Nowak zastanawiał się, jak udzielenie dotacji ma się do tego, o czym wspominała 
dyrektor GOZ, dr Szczuka (wyniki konkursu NFZ na świadczenie nocnej i świątecznej opieki 
medycznej w powiecie mikołowskim). 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  

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

 
Uchwała Nr V/46/11 w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla 
Powiatu Mikołowskiego, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 17  do protokołu. 
 

13) w sprawie: wydania opinii dla dokumentu pn. „Pr ogramy zdrowotne dla 
mieszka ńców Powiatu Mikołowskiego na rok 2011”, opracowaneg o przez Starostwo 
Powiatowe w Mikołowie. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
Głosowanie nad wydaniem opinii POZYTYWNEJ. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
 
Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  

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

 
Uchwała Nr V/47/11 w sprawie: wydania opinii dla dokumentu pn. „Programy zdrowotne 
dla mieszkańców Powiatu Mikołowskiego na rok 2011”, opracowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Mikołowie, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 18  do protokołu. 
 

14) w sprawie: rozpatrzenia skargi Pa ństwa Nowok* złoŜonej na Wójta Gminy 
Ornontowice. 

 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Eugeniusz Kaczor, odczytał treść protokołu  
z posiedzenia Komisji, rozpatrującej niniejszą skargę z dnia 09.02.2011r. Zgodnie z treścią 
protokołu, Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Gminy o uznanie skargi za bezzasadną. 
 
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady zwrócił się do 
radnych z informacją, iŜ z uwagi na powyŜsze, Rada Gminy zgodnie ze stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej, będzie głosowała za uznanie skargi za bezzasadną. Ta propozycja 
Przewodniczącego została przegłosowana jednogłośnie.  
 
Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  

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

 
Uchwała Nr V/48/11 w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Nowok* złoŜonej na 
Wójta Gminy Ornontowice, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i 
stanowi załącznik nr 19  do protokołu. 

 
15) w sprawie: rozpatrzenia skargi Pa ństwa Nowok* oraz skargi Pana Nowok* 
złoŜonych na Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gmi ny w Ornontowicach. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Eugeniusz Kaczor, odczytał treść protokołu  
z posiedzenia Komisji, rozpatrującej niniejszą skargę z dnia 15.02.2011r. Zgodnie z treścią 
protokołu, Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Gminy o uznanie skargi za bezzasadną. 
 
Radny M. Kotyczka zainteresowany był szczegółami dot. wniesionej skargi. Poprosił o 
informację, czy zapytano Kierownika ZGZG o moŜliwość polubownego załatwienia sprawy.  
 
Radny Kaczor stwierdził, Ŝe z treści pisemnego wyjaśnienia Pana Kierownika jednoznacznie 
wynika, Ŝe nie ma śladu zgłoszenia szkody przez Państwo Nowok* . Trudno w takiej sytuacji 
po tak długim okresie stwierdzić, czy oględziny szkód miały miejsce, czy teŜ nie. Tym 
bardziej, Ŝe jak twierdzą skarŜący, szkoda została naprawiona we własnym zakresie. 
Komisja Rewizyjna nie widzi teŜ powodu, by jedno mieszkanie zostało pominięte przy 
zgłaszaniu do ubezpieczyciela w sytuacji, gdy kilkanaście innych mieszkań zostało 
zgłoszonych. Brakuje tu dokumentu a więc podstaw, aby skargę móc uznać za zasadną.  
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z informacją, iŜ z uwagi na powyŜsze, Rada 
Gminy zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, będzie głosowała za uznanie skargi za 
bezzasadną. Ta propozycja Przewodniczącego została przegłosowana jednogłośnie.  
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Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu. 
 
Głosowanie: na ustawowy stan 15 radnych – obecnych 15 radnych  

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

 
Uchwała Nr V/49/11 w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Nowok*  oraz skargi Pana 
Nowok* złoŜonych na Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w 
Ornontowicach, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 20  do protokołu. 

 
16) w sprawie: rozpatrzenia wezwania Kierownika Zakładu  Gospodarki Zasobami 
Gminy w Ornontowicach, Pana Jerzego Jarosza, do zmi any stanowiska zawartego  
w uchwale Rady Gminy, uznaj ącego za zasadn ą skarg ę Pana  Nowok*. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Eugeniusz Kaczor, odczytał treść protokołu  
z posiedzenia Komisji, rozpatrującej wezwanie Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami 
Gminy w Ornontowicach, Pana Jerzego Jarosza, do zmiany stanowiska zawartego  
w uchwale Rady Gminy, uznającego za zasadną skargę Pana Nowok*. Zgodnie z jego 
treścią Komisja Rewizyjna stwierdza, Ŝe odwołanie jest bezzasadne. 
 
Radny Malczyk wyraził wątpliwość w słuszność przyjętej procedury załatwienia tej sprawy. 
Zdaniem radnego, skoro rada juŜ raz podjęła uchwałę uznając skargę za zasadną, to nie do 
rady naleŜało wnieść odwołanie od uchwały, ale do organu wyŜszego stopnia. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, Ŝe on takŜe wcześniej miał wątpliwości, co do 
ponownego rozpatrywania przedmiotowej skargi. 
 
W dalszej części przeprowadzono konsultację z radcą prawnym, Panem Michałem Mocko, 
który zasugerował wycofanie projektu z porządku obrad. Wezwanie Kierownika ZGZG 
zostało przesłane po terminie, co jest podstawą do wycofania projektu z porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poddał tę propozycję pod głosowanie, w wyniku czego radni 
jednogłośnie zadecydowali o wycofaniu przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad 
sesji. 
 
Ad 10. 
Inspektor Wydziału Organizacyjnego, Pani Jolanta Malczyk, omówiła zestawienie 
przedstawiające średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2010 rok.  
 
Ad. 11 
W Sprawach bieŜących głos zabrał Przewodniczący Rady, który: 

• wspomniał o przekazanych radnym drukach oświadczeń majątkowych, 
przypominając jednocześnie o konieczności ich złoŜenia do końca kwietnia, 

• poinformował o wpływie piśmie mieszkańca z ul. Polnej, skierowanego do KWK 
„Budryk” w Ornontowicach a przekazanego do wiadomości Komisji Infrastruktury  
i Problematyki Górniczej Rady Gminy, kierując niniejsze pismo do właściwej Komisji, 

• wspomniał o informacji, Ŝe od 1 lipca 2010r. istnieje moŜliwość przeglądania nagrań 
pochodzących z monitoringu wizyjnego „Elektroniczny straŜnik”. 

 
W dalszej części głos zabrał Wójt, który nawiązał do apelu mieszkańców Subregionu 
Zachodniego i gmin ościennych do Ministra Infrastruktury o przyjęcie przepisów 
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umoŜliwiających nieodpłatne korzystanie z autostrady A1 na terenie aglomeracji rybnickiej 
(odcinek A1 Sośnica – Gorzyczki) oraz nieodpłatne udostępnienie odcinka Bytom – 
Pyrzowice.  
 
Kolejno radny Milanowski oznajmił, Ŝe jego zdaniem zachodzi potrzeba dokonania zmian  
w uchwale w sprawie diet dla radnych. Z uwagi na konieczność dostosowania wysokości diet 
radnych do obowiązujących przepisów ustawowych w tym zakresie, dieta Przewodniczącego  
i Wiceprzewodniczącego Rady jest równa. Ponadto w sytuacji, gdy radny uczestniczy  
w większej ilości posiedzeń komisji czy sesji, jego dieta równieŜ będzie bardzo zbliŜona albo 
toŜsama z dietą Przewodniczącego Rady. Aktualnie dieta Przewodniczącego Rady to dieta 
maksymalna w gminie do 15 tys. mieszkańców i tej wartości przekroczyć nie moŜna. 
 
Kontynuując, Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, Ŝe szanuje pracę kaŜdego radnego, 
jednakŜe uwaŜa, Ŝe dieta Przewodniczącego Rady zdecydowanie powinna być wyŜsza od 
diet pozostałych radnych. Zaproponował takie zmodyfikowanie uchwały w sprawie diet, aby 
dieta Przewodniczącego Rady była wyeksponowana. 
 
Przygotowany został wstępny projekt uchwały, ale najpierw radni muszą zadecydować, czy 
są w ogóle zainteresowani tym tematem, czy wyraŜają wolę przystąpienia do prac nad 
projektem uchwały. Wiceprzewodniczący podał informacyjnie, Ŝe w projekcie 
zaproponowano ryczałt miesięczny bez względu na ilość posiedzeń. Dieta 
Wiceprzewodniczącego zmniejszona zostałaby co najmniej o 200 zł. Następnie 
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił wniosek formalny dot. wyraŜenia woli rady w kwestii  
przystąpienia do pracy i dyskusji nad przedmiotową uchwałą. 
 
Większość radnych opowiedziała się za podjęciem tego tematu. Odpowiednie materiały  
w tym zakresie trafią na poszczególne Komisje.  
 
Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy, Pani Joanna Jeleń, pełniąca funkcję Zastępcy 
Gminnego Komisarza Spisowego, która podała kilka informacji z zakresu Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Wypowiedź tę uzupełnił Wójt Gminy.  
 
Radny Machulik, zgodnie z sugestią Wójta na poprzedniej sesji, przekazał na ręce Wójta 
listę młodzieŜy zainteresowanej przejazdem autobusami. W odpowiedzi Wójt wspomniał  
o spotkaniu z burmistrzem Czerwionki – Leszczyny w kwestii komunikacji zbiorowej – 
kursowania PKS-u Rybnik w linii Rybnik – Ornontowice, przedstawiając pokrótce przebieg 
tego spotkania. PKS rybnicki będzie zmuszony do obcięcia kolejnych kursów. Po 
przeanalizowaniu całej sytuacji związanej z napełnieniem, jednym z wariantów jest krok, 
który juŜ był wykonany 5 lat temu, gdzie po zbadaniu zadowolenia z komunikacji wydatki  
w budŜecie na rok 2005 zostały obniŜone o ¼. 
 
Kontynuując Wójt oznajmił, Ŝe jeŜeli PKS pozostawi tylko kilka kursów do Ornontowic, będą 
podjęte starania o skomunikowanie ornontowiczan z dworcem kolejowym w Orzeszu. 
 
Wracając do tematu PKS-u Wójt podkreślił, Ŝe konieczny jest tu konkretny program 
naprawczy gwarantujący poprawę sytuacji tego przedsiębiorstwa. 
 
Ad. 12 
W kolejnym punkcie Zastępca Wójta omówił pokrótce przebieg realizowanych na terenie 
Gminy inwestycji. 
  
Radny Malczyk zapytał o wodociąg Ŝelazny na ul. Polnej. Odpowiedzi na powyŜsze udzielił 
Z-ca Wójta. 
 
Radny Szołtysek zainteresowany był wynikami przetargów.  
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Ad. 13 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 14 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrali radni. 
 
Radny Malczyk poruszył dwa tematy: 

1) zaniepokojenie mieszkańców o likwidację poczty, 
2) propozycję zmiany nazwy ulic – radny poinformował, Ŝe do tej pory nie znalazł 

Ŝadnego pozytywnego odzewu wśród mieszkańców, w związku z tym, jego 
stanowisko w tej sprawie będzie jasne. 

 
Radny Szołtysek przypomniał temat progów zwalniających.  
 
Wójt Gminy poinformował obecnych, Ŝe wznowi kontakt z Dyrektorem Poczty, poniewaŜ  
w ubiegłym roku otrzymał zapewnienie, Ŝe w kaŜdej gminie będzie placówka pocztowa. 
Wójtowi wydaje się, Ŝe problem dotyczy listonoszy. Temat zostanie sprawdzony.  
 
Co do planowanej zmiany nazwy ulic Wójt oznajmił, Ŝe stosowne materiały będą 
przygotowane na posiedzenia Komisji. 
 
Radny K. Kotyczka poruszył następujące tematy:  

1) zakres wizualny monitoringu, 
2) sprawa nie otrzymania kontraktu na ginekologię – Wójt odpowiedział, Ŝe będzie starał 

się dotrzeć do Prezesa NFZ w Warszawie, poniewaŜ przysługuje nam odwołanie od 
jego decyzji. 

 
Radny M. Kotyczka zainteresowany był, czy są juŜ jakieś zamysły wznowienia rozmów  
w sprawie budowy hali sportowej w Ornontowicach. 
 
W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe nad dalszą realizacją obiektów sportowych podyskutujemy  
w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy. Aktualnie w tej kadencji nie ma co liczyć na 
Powiat w tej kwestii. Wójt podkreślił, Ŝe będzie dąŜył do wykonania projektu hali Ŝeby było 
wiadomo czego chcemy i ile to będzie kosztowało. Podkreślił równieŜ, Ŝe trzeba będzie się 
rozglądać za środkami zewnętrznymi. 
 
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 20.00 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Tadeusz Zientek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Iwona Skrzypczyk 
 


