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PROTOKÓŁ NR VI/11 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 29.03.2011 r. 

w godz. 15 30 – 2100 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 (nieobecność usprawiedliwiona), co stanowi sesję prawomocną do podejmowania 
uchwał.  
 
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. Problematyka górnicza 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: 
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Ornontowicach za rok 2010, 
2) przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych w Ornontowicach, 
3) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 
4) zmian budŜetu gminy na rok 2011, 
5) przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice, 
6) nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie gminy na rok 

2012, 
7) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego, 
8) udzielenia dotacji celowej Gminie Mikołów (wkład własny w projekcie GIS), 
9) udzielenia dotacji celowej Gminie Mikołów (obsługa GIS), 
10) zmiany uchwały o przyjęciu Rocznego programu współpracy Gminy Ornontowice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, 

11) trybu powołania oraz funkcjonowania Rady PoŜytku Publicznego Gminy Ornontowice, 
12) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań 

publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, 
13) przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji 

podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w 
Gminie Ornontowice, 

14) zmiany nazwy części ulicy Polnej na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Pośrednią  
w kierunku północnym, aŜ do północnej granicy Gminy Ornontowice, 

15) zmiany nazwy części ulicy Kolejowej na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Pośrednią  
w kierunku południowym zgodnie z załącznikiem, 

16) zmiany nazwy części ulicy Kolejowej na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Pośrednią  
w kierunku północnym do skrzyŜowania z ulicą Chudowską, 

17) zmiany nazwy części ulicy Kolejowej na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Chudowską  
w kierunku północnym, aŜ do północnej granicy Gminy Ornontowice, 

18) zmiany nazwy części ulicy Zwycięstwa na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Pośrednią  
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w kierunku północnym, aŜ do północnej granicy Gminy Ornontowice, 
19) zmiany nazwy części ulicy Solarnia zgodnie z przebiegiem przestawionym  

w załączniku, 
20) zmiany nazwy części ulicy Solarnia na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Zwycięstwa 

zgodnie z przebiegiem przedstawionym na załączniku, 
21) wyraŜenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych nieruchomości 

oznaczonych jako działki numer 2985/153, 2987/148, połoŜonych w Ornontowicach 
przy ulicy Leśnej, 

22) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego, 
23) udzielenia dotacji celowej Gminie Orzesze (obsługa i promocja), 
24) udzielenia dotacji celowej Gminie Orzesze (wykonawstwo), 
25) wyraŜenia zgody na uŜycie herbu Gminy Ornontowice, 
26) diet dla radnych. 
10. Sprawy bieŜące.  
11. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
12. Interpelacje radnych. 
13. Wolne głosy i wnioski. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy wnoszą jakieś 
uwagi do porządku obrad, który w ustawowym terminie został wysłany radnym.  
 
Radny Nocoń zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał  
z punktu 9, podpunkty 14-20, z uwagi na okazywane niezadowolenie mieszkańców.  
 
Wniosek radnego Noconia został poparty przez radnego Malczyka. Następnie radna Bijak 
równieŜ poparła przedmiotowy wniosek składając ponadto petycję mieszkańców ul. 
Kolejowej przeciwnych zmianie nazwy w/w ulicy. Przewodniczący Rady poinformował 
obecnych, Ŝe do niego takŜe wpłynęła petycja mieszkańców dot. planowanej zmiany 
nazewnictwa ulic wraz z 487 podpisami mieszkańców przeciwnych tejŜe inicjatywie. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny złoŜony przez radnego 
Noconia. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, czy kaŜdy podpunkt 
naleŜy głosować oddzielnie. Radca prawny Stanisław Cichecki stwierdził, Ŝe aby wycofać 
kolejne projekty uchwał z porządku obrad, naleŜy kolejno przegłosować kaŜdy podpunkt. 
Dodał, Ŝe zmiana porządku obrad wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego 
składu rady. 
 
Przewodniczący Rady przeszedł do odczytywania kolejnych projektów uchwał, które miały 
zostać wycofane z porządku obrad sesji: 
 
1) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy cz ęści ulicy Polnej na odcinku od 
skrzy Ŝowania z ulic ą Pośredni ą w kierunku północnym, a Ŝ do północnej granicy 
Gminy Ornontowice. 

 
Głosowanie dot. wycofania projektu z porządku obrad:  
(na stan 15 radnych – obecnych 13 radnych) 

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

 
Projekt uchwały został wycofany. 
 
2) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy cz ęści ulicy Kolejowej na odcinku od 
skrzy Ŝowania z ulic ą Pośredni ą w kierunku południowym zgodnie z zał ącznikiem. 
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Głosowanie dot. wycofania projektu z porządku obrad:  
(na stan 15 radnych – obecnych 13 radnych) 

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

 
Projekt uchwały został wycofany. 
 
3) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy cz ęści ulicy Kolejowej na odcinku od 
skrzy Ŝowania z ulic ą Pośredni ą w kierunku północnym do skrzy Ŝowania z ulic ą 
Chudowsk ą. 

 
Głosowanie dot. wycofania projektu z porządku obrad:  
(na stan 15 radnych – obecnych 13 radnych) 

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

 
Projekt uchwały został wycofany. 
 
4) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy cz ęści ulicy Kolejowej na odcinku od 
skrzy Ŝowania z ulic ą Chudowsk ą w kierunku północnym, a Ŝ do północnej granicy 
Gminy Ornontowice. 

 
Głosowanie dot. wycofania projektu z porządku obrad:  
(na stan 15 radnych – obecnych 13 radnych) 

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

 
Projekt uchwały został wycofany. 
 
5) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy cz ęści ulicy Zwyci ęstwa na odcinku od 
skrzy Ŝowania z ulic ą Pośredni ą w kierunku północnym, a Ŝ do północnej granicy 
Gminy Ornontowice. 
 
Głosowanie dot. wycofania projektu z porządku obrad:  
(na stan 15 radnych – obecnych 13 radnych) 

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

 
Projekt uchwały został wycofany. 
 
6) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy cz ęści ulicy Solarnia zgodnie  
z przebiegiem przestawionym w zał ączniku. 
 
Głosowanie dot. wycofania projektu z porządku obrad:  
(na stan 15 radnych – obecnych 13 radnych) 

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

 
Projekt uchwały został wycofany. 
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7) Projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy cz ęści ulicy Solarnia na odcinku od 
skrzy Ŝowania z ulic ą Zwyci ęstwa zgodnie z przebiegiem przedstawionym na 
załączniku.  

 
Głosowanie dot. wycofania projektu z porządku obrad:  
(na stan 15 radnych – obecnych 13 radnych) 

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

 
Projekt uchwały został wycofany. 
 
Z uwagi na zmiany dokonane w porządku, przedstawia się on 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. Problematyka górnicza 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: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Ornontowicach za rok 2010, 

2) przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych w Ornontowicach, 
3) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 
4) zmian budŜetu gminy na rok 2011, 
5) przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice, 
6) nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie gminy na rok 

2012, 
7) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego, 
8) udzielenia dotacji celowej Gminie Mikołów (wkład własny w projekcie GIS), 
9) udzielenia dotacji celowej Gminie Mikołów (obsługa GIS), 
10) zmiany uchwały o przyjęciu Rocznego programu współpracy Gminy Ornontowice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, 

11) trybu powołania oraz funkcjonowania Rady PoŜytku Publicznego Gminy Ornontowice, 
12) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań 

publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, 
13) przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji 

podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w 
Gminie Ornontowice, 

14) wyraŜenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych nieruchomości 
oznaczonych jako działki numer 2985/153, 2987/148, połoŜonych w Ornontowicach 
przy ulicy Leśnej, 

15) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego, 
16) udzielenia dotacji celowej Gminie Orzesze (obsługa i promocja), 
17) udzielenia dotacji celowej Gminie Orzesze (wykonawstwo), 
18) wyraŜenia zgody na uŜycie herbu Gminy Ornontowice, 
19) diet dla radnych. 
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10. Sprawy bieŜące.  
11. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
12. Interpelacje radnych. 
13. Wolne głosy i wnioski. 
14. Zakończenie sesji. 

 
Zmiany do porządku obrad sesji zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
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, iŜ wiodącym tematem sesji jest „Ochrona środowiska  
i problematyka górnicza w Gminie Ornontowice”. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji branŜowej, radny Piotr Szołtysek, poprosił kolejno o głos 
zaproszonych gości - przedstawiciela KWK Budryk oraz przedstawicieli KWK Bolesław 
Śmiały. 

Zaproszeni goście dokonali charakterystyki prowadzonej działalności i odpowiadali na 
pytania radnych w tym zakresie. 
 
W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestie: 

� planowanego terminu eksploatacji, 
� wpływu eksploatacji na powierzchnię, zakładanego procesu odkształcenia, 

głębokości przewidywanej eksploatacji, 
� niezadowolenia jednego z mieszkańców ul. Polnej dot. szkód w uprawach rolnych 

oraz uszkodzenia budynków w związku z eksploatacją górniczą, 
� regulacji potoku Od Bujakowa, 
� zalewania terenów, 
� kierunku dalszej eksploatacji na północy gminy (rejon planowanej budowy 

oczyszczalni), 
� zabezpieczenia budynków przed ujemnym wpływem eksploatacji górniczej, 
� przekazania obszaru górniczego innej kopalni. 
 

W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady serdecznie podziękował gościom 
za udział w sesji Rady. 
 
Godz. 16.00 – stan radnych: 14 
 
Przewodniczący Rady zaproponował zmianę w porządku obrad a mianowicie rozpatrzenie w 
pierwszej kolejności projektu uchwały z punktu 9 ppkt 1. Radni zaakceptowali tę propozycję 
jednogłośnie. 
 
Z uwagi na powyŜsze Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach za 
rok 2010. 
 
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 VI/50/11 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach za rok 2010, na stan 14-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Ad. 6 
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń 
Komisji, które odbyły się w miesiącu marcu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, w trakcie której radni udali się na salę 
ARTerii, gdzie miały odbyć się występy artystyczne zespołu „Romaniak” z Białorusi i Zespołu 
„Przygoda” z Rybnika. 
 
O godz. 17.55 wznowiono obrady.  
 
Ad. 7 
W tym punkcie Wójt Gminy odczytał informację o realizacji uchwał Rady Gminy  
i pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy między sesjami - załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 8 
Z uwagi na fakt, Ŝe radni otrzymali zestawienie dochodów w ustawowym terminie, 
przedmiotowe zestawienie nie zostało odczytane. 
 
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. 
 
Ad. 9 
W kolejnym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
Uchwała z ppkt 1) została przedstawiona po punkcie 5 porządku obrad.. 
 
2) w sprawie: przyj ęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych  
w Ornontowicach. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
W trakcie dyskusji poruszono następujące kwestie: 
 

� poprawiono błędy literowe, 
 
� propozycja aby w Regulaminie obiektów sportowych w „Zakazach” pkt 2) podpunkt d) 

i g) dopisano słowa „bez zgody administratora”, 
 

� Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012  
w Ornontowicach” – punkt 12 podpunkt e) – padło pytanie o sposób 
wyegzekwowania Ŝucia gumy - w ramach szerokiej dyskusji zadecydowano  
o dopisaniu w tym podpunkcie słów „spoŜywanie słonecznika”, 

 
� Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012”  

w Ornontowicach – punkt 12 podpunkt i) – „zabrania się (...) przebywania na terenie 
osobom poniŜej 15 roku Ŝycia po zmroku” – propozycja usunięcia tego zapisu aby nie 
ograniczyć zbytnio moŜliwości korzystania z Orlika, 

 
 



 7  

� Regulamin obiektów sportowych - „Zakazy” – punkt 1 podpunkt e) zabrania się 
wnoszenia na obiekty (...) fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych – Wójt 
zastanawiał się czy ten zapis nie będzie kolidował z tzw. „światełkiem do nieba” 
(zadecydowano o dopisaniu informacji w punkcie 2 podpunkt g) „za wyjątkiem 
odrębnych zezwoleń wydanych przez właściciela lub administratora”),  

 
� Regulamin obiektów sportowych - „Zakazy” – punkt 2 podpunkt h) dot. zbiórek 

publicznych (Wójt zastanawiał się, czy nie usunąć tego zapisu – propozycja radcy 
Cicheckiego, aby dopisano sformułowanie: „chyba, Ŝe gospodarz dysponuje 
zezwoleniem na zbiórkę”), 

 
� pytano o zadania wykonywane przez instruktora sportu, 

 
� Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012”  

w Ornontowicach – punkt 11 – propozycja, aby zapis „dowód toŜsamości” zastąpić 
słowami „dokument toŜsamości”, 

 
� Regulamin obiektów sportowych „Odpowiedzialność” – zapis o odpowiedzialności 

karno-administracyjnej zastąpiono słowami o pociągnięciu do odpowiedzialności 
przewidzianej w Ustawie Kodeks Wykroczeń, 

 
� pytano czy instruktor sportu i pracownik GOSiR to 2 róŜne osoby, 

 
� Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012”  

w Ornontowicach - pkt 22 – „GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione na obiekcie przez uŜytkowników” – pytano, co w takim razie  
z ewentualną kradzieŜą – w odpowiedzi Dyrektor GOSiR-u wyjaśniła, Ŝe dokument 
toŜsamości jest zabezpieczany, rozliczany jest z tego gospodarz obiektu, 

 
� Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012”  

w Ornontowicach – punkt 19 – „rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego  
z postanowieniami pkt 5...” – powinno być pkt 6. 

 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wszystkie wprowadzone autopoprawki - radni 
opowiedzieli się jednogłośnie za wprowadzeniem autopoprawek.  
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr VI/51/11 w sprawie: przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów 
sportowych w Ornontowicach, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
3) w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływ ania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków je go funkcjonowania. 
 
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 
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• Głosy wstrzymujące: 0 
 

Uchwała Nr VI/52/11 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

 
4) w sprawie: zmian bud Ŝetu gminy na rok 2011. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy  
a następnie Pani Skarbnik przedstawiła jego treść. 
 
Radny Szoltysek zapytał o pozycję dot. odszkodowania za zajęcie gruntu. Odpowiedzi 
udzielił Wójt.  
 
Radny M. Kotyczka spytał o zmniejszenie wydatków dot. Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik. 
 
Radni nie wnieśli dalszych pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr VI/53/11 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2011, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
5) w sprawie: przyj ęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Or nontowice. 
 
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: 13 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 1 

 
Uchwała Nr VI/54/11 w sprawie: przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ornontowice, na stan 14-tu radnych została przyjęta 13 glosami za, przy  
1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 
6) w sprawie: nie wyra Ŝenia zgody na wyodr ębnienie funduszu sołeckiego w bud Ŝecie 
gminy na rok 2012. 
 
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 
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Uchwała Nr VI/55/11 w sprawie: nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w budŜecie gminy na rok 2012, na stan 14-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
7) w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc f inansow ą dla Powiatu 
Mikołowskiego. 
 
Zmiana nagłówka: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu. 
 
Radny Szołtysek spytał o przedmiotowe wydatki bieŜące. W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe 
jest to kwota, którą partycypujemy z Powiatem w ramach przyjazdu młodzieŜy z Niemiec – 
fundujemy jeden wyjazd, który ma uatrakcyjnić pobyt tej młodzieŜy w Polsce.  
 
Radni nie wnieśli dalszych pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr VI/56/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Mikołowskiemu na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 

 
8) w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Mik ołów (wkład własny w projekcie 
GIS). 
 
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 VI/57/11 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Mikołów, na stan 
14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 
9) w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Mik ołów (obsługa GIS). 
 
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 VI/58/11 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Mikołów, na stan 
14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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10) w sprawie: zmiany uchwały o przyj ęciu Rocznego programu współpracy Gminy 
Ornontowice z organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 
 
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 VI/59/11 w sprawie: zmiany uchwały o przyjęciu Rocznego programu 
współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2011, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
11) w sprawie: trybu powołania oraz funkcjonowania Rady Po Ŝytku Publicznego 
Gminy Ornontowice. 
 
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 VI/60/11 w sprawie: trybu powołania oraz funkcjonowania Rady PoŜytku 
Publicznego Gminy Ornontowice, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 
12) w sprawie: okre ślenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnioskó w  
o realizacj ę zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 
 
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 VI/61/11 w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 
13) w sprawie: przyj ęcia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansow anie 
kosztów inwestycji podmiotów okre ślonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony 
środowiska w Gminie Ornontowice. 
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Temat został pokrótce przedstawiony przez Panią Justynę Sittek-Goj, Kierownika Wydziału 
Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, która wspomniała o poprawkach 
wprowadzonych do projektu uchwały w stosunku do materiału dostarczonego radnym wraz z 
porządkiem obrad. Nawiązała do zapisu § 2 pkt 12, który stanowi, Ŝe dofinansowaniem będą 
objęte wnioski, gdzie montaŜ urządzenia grzewczego został odebrany protokołem odbioru 
nie wcześniej niŜ 01.01.2006r. Wspomniała o głosach ze strony mieszkańców, którzy mają 
starsze piece a nie złoŜyli wniosku i po uchwaleniu tych zasad nie będą mieli moŜliwości 
ubiegania się o dofinansowanie. Stąd propozycja o obniŜenie tego pułapu o 2 lata. Pani 
Kierownik zwróciła uwagę na fakt, Ŝe od 2008 roku 24 wnioski nie zostały zrealizowane na 
kwotę 30 tys. zł. Obecnie w budŜecie gminy na ten cel przeznaczono kwotę 9 tys. złotych.  
 
Zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Komisja 
uwaŜa, iŜ naleŜy wykreślić w § 2 ust. 3, a w punkcie 8 podpunkt c) dopłata powinna równieŜ 
wynosić 50% wartości urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niŜ 2000 zł brutto  
(w aktualnym projekcie ta kwota wynosi 1000 zł).  
 
W trakcie dyskusji radni poruszyli następujące kwestie: 
- czy piec ekologiczny bez podajnika to juŜ nie jest piec ekologiczny, 
- rodzaje pieców,  
- normy, które musza być zachowane do ekologicznego uŜywania pieców. 
 
Przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem Komisji - usunięcie ustępu 3 w paragrafie 2. 
Propozycję przegłosowano.  
 
Następnie dyskutowano nad zmianą zapisu w § 2 ust. 8 podpunkt c) zgodnie z propozycją 
Komisji Infrastruktury (dopłata powinna równieŜ wynosić 50% wartości urządzenia 
grzewczego, jednak nie więcej niŜ 2000 zł brutto. 
 
Wójt podkreślił, Ŝe musimy być konsekwentni w przyjętym toku myślenia. Pieca nie kupuje 
się na 1 sezon. Jest to dopłata do kotła ekologicznego a nie do kaŜdego. Najlepiej byłoby ten 
punkt w ogóle wykreślić. To stanowisko poparła Kierownik WŚPiGG, która przypomniała, Ŝe 
pieniądze te Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska i winny być one wykorzystywane na cele związane z ochroną środowiska. 
Jesteśmy w rejonie jedną z nielicznych gmin, która prowadzi dofinansowanie do pieców 
komorowych.  
 
W trakcie dalszej dyskusji rozwaŜano róŜne kwestie dotyczące: 

� sposobu rozpatrywania starych wniosków jak i tych, które dopiero wpłyną, 
� ekologiczności pieców komorowych, 
� ewentualnego przygotowania odrębnych regulaminów do wniosków juŜ złoŜonych jak 

i do nowych wniosków. 
 
Na wniosek radnego Nowaka, w związku z wieloma wątpliwościami co do zapisów zawartych 
w projekcie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wycofania 
projektu z porządku obrad. Na stan 14 radnych za wycofaniem projektu uchwały z porządku 
obrad opowiedziało się 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
Temat zostanie ponownie przeanalizowany podczas posiedzeń Komisji Stałych. Kolejny 
kompleksowy regulamin zostanie przygotowany w róŜnych wariantach w późniejszym czasie. 
 
14) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych 
nieruchomo ści oznaczonych jako działki numer 2985/153, 2987/14 8, poło Ŝonych  
w Ornontowicach przy ulicy Le śnej. 
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Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
Następnie na pytanie radnego Kotyczki Wójt pokrótce wyjaśnił czego dotyczy zamiana 
nieruchomości. Szczegółowych informacji udzieliła takŜe Kierownik WŚPiGG, Pani Justyna 
Sittek-Goj. 
 
Radni nie wnieśli dalszych pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr VI/62/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na dokonanie zamiany 
niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki numer 2985/153, 
2987/148, połoŜonych w Ornontowicach przy ulicy Leśnej, na stan 14-tu radnych 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 
15) w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc finansow ą dla Powiatu 
Mikołowskiego. 
 
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 VI/63/11 w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla 
Powiatu Mikołowskiego, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu. 

 
16) w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Or zesze (obsługa i promocja). 
 
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 VI/64/11 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Orzesze, na stan 
14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 
17) w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Or zesze. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Wójt poinformował radnych, Ŝe na następnej sesji przedstawiony będzie przedmiotowy 
materiał dot. projektowanej sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego a  
biegnących przez teren Gminy Ornontowice. 
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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 VI/65/11 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Orzesze, na stan 
14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 
18) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na u Ŝycie herbu Gminy Ornontowice. 
 
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 VI/66/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na uŜycie herbu Gminy 
Ornontowice, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 21 do protokołu. 

 
19) w sprawie: diet dla radnych. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Zgodnie z protokołem Komisji BudŜetu i Mienia Komisja zaproponowała zmianę wysokości 
potrącenia za nieobecność radnego na sesji czy Komisji z 20% na 10% lub 15%. 
Jednocześnie Przewodniczący Rady zaproponował w tym miejscu dopisanie słów „której jest 
członkiem”. 
 
Poddano pod głosowanie wniosek dot. potrącenia diety o 15% za nieobecność na sesji lub 
komisji, której dany radny jest członkiem. Za przyjęciem tej propozycji opowiedziało się 13 
radnych przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
Z kolei Komisja Infrastruktury i Problematyki Górniczej zawnioskowała o pozostawienie diet 
radnych na nie zmienionym poziomie.  
 
Radny Kotyczka przedstawił radnym stosowne wyliczenia dot. miesięcznych przeciętnych 
diet, zaproponował teŜ wykreślenie odrębnej kwoty ryczałtu dla Wiceprzewodniczącego 
Komisji. Podkreślił, Ŝe bycie radnym jest funkcją społeczną, radni przyszli tu nie do pracy  
a po to by wykonywać obowiązki, do których powołani zostali przez wyborców. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawioną propozycję: miesięczny ryczałt 
Przewodniczących Komisji Stałych - w wysokości 924,00 zł; ryczałt pozostałych radnych -  
w wysokości 800,00 zł. Za propozycją opowiedziało się 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosowania. 
 
W dalszej części poruszono kwestie dotyczące: 

• maksymalnej wysokości diet radnych, 
• diet wypłaconych w miesiącu lutym (kilku radnych otrzymało maksymalne diety), 
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• sytuacji, w której radny nie będzie brał udziału w posiedzeniu Komisji oraz sesji  
w danym miesiącu (radnemu będzie potrącone po 15% za kaŜde posiedzenie, na 
którym nie był obecny). 

 
Radny Szołtysek wycofał wniosek Komisji Infrastruktury i Problematyki Górniczej dot. 
pozostawienia diet na nie zmienionym poziomie. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Komisji, zgodnie z którym 
Komisja Rewizyjna uwaŜa, Ŝe posiedzenie związane z rozpatrywaniem skarg powinno być 
honorowane dietą liczoną wg starych zasad, z tą róŜnicą, Ŝe byłaby to jedna dieta bez 
względu na ilość rozpatrywanych skarg. 
 
W dalszej dyskusji rozpatrywano następujące kwestie: 

� czy skargi musi rozpatrywać Komisja Rewizyjna, 
� ilość skarg w ciągu roku, 
� propozycja zmiany Statutu i zapisania kwestii rozpatrywania skarg przez specjalnie 

powoływaną komisję doraźną albo komisję branŜową, 
� zmniejszenie ilości rozpatrywanych skarg (od kwietnia skargi na wójta będzie 

rozpatrywał wojewoda). 
 
Po burzliwej dyskusji zadecydowano o dopisaniu stosownego paragrafu, iŜ w przypadku 
wpływu do Rady Gminy w danym miesiącu skargi lub kilku skarg, członkom Komisji 
odpowiedzialnej za ich rozpatrzenie, kwota przysługującego ryczałtu podlega podwyŜszeniu 
o kwotę 100 zł dla kaŜdego członka w/w Komisji, w miesiącu, w którym skarga (skargi) będą 
rozpatrywane. Wysokość tej kwoty jest niezaleŜna od ilości skarg. 
 
Przedmiotową propozycję poddano pod głosowanie – 2 głosy wstrzymujące, większość „za”. 

 
Radni nie wnieśli dalszych pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr VI/67/11 w sprawie: diet dla radnych, na stan 14 radnych 13 głosami za, 
przy 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 
Ad. 10 
W Sprawach bieŜących Przewodniczący Rady poinformował zebranych o wpływie pisma 
skierowanego przez mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. śabik 9, 11, 13  
w Ornontowicach dot. wybudowania parkingu samochodowego. Przewodniczący 
zaproponował przekazanie pisma Komisji Infrastruktury i Problematyki Górniczej celem 
rozpatrzenia. Za przekazaniem niniejszego pisma w/w Komisji opowiedziało się większość 
radnych (2 głosy wstrzymujące). 
 
Następnie Przewodniczący Rady wspomniał o wpływie pisma z Archidiecezji Katowickiej dot. 
organizowania Dni Skupienia dla Samorządowców – 16 kwietnia br. 
 
Poinformował takŜe o zaproszeniu radnych do wzięcia udziału w seminarium na temat 
problematyki dotyczącej ograniczania dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji 
psychoaktywnych osobom niepełnoletnim jak i stosowanych procedur – 18 kwietnia br.  
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Przewodniczący Rady poinformował zebranych o wpływie pisma do Urzędu Gminy  
a skierowanego równieŜ do wiadomości Rady Gminy, dotyczącego spotkania rolników 
Gminy Ornontowice, na którym zostały omówione dwa tematy, tj.: 

� ustawienie drogowych znaków ostrzegawczych „Zwierzęta gospodarskie”, 
� skrzyŜowanie ulicy Zwycięstwa i Pośredniej. 

 
Przewodniczący Rady zaproponował przekazanie pisma Komisji Rozwoju i Porządku 
Publicznego celem rozpatrzenia. Za przekazaniem niniejszego pisma w/w Komisji 
opowiedziało się większość radnych (2 głosy wstrzymujące). 
 
Przewodniczący Rady poinformował o wpływie sprawozdania z gminnego planu gospodarki 
odpadami, które radni otrzymali równieŜ wraz z porządkiem obrad. 
 
W dalszej części dyskutowano nad szkoleniem radnych, które odbędzie się w dniach 6-7 
maja br. Ustalono godzinę wyjazdu – 10.00. 
 
Następnie przegłosowano propozycję Ŝeby sesja absolutoryjna odbyła się w miesiącu 
kwietniu – większość „za”, przy 1 głos przeciwnym. 
 
Radny M. Kotyczka zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie budowy kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej i ul. Marzankowice. Radny dodał, Ŝe postęp 
w pracach zdecydowanie się pogorszył. 
 
W dalszej części Wójt poinformował, Ŝe na kolejnej sesji przedstawiona zostanie przez Pana 
Zbigniewa Solarskiego propozycja zmiany herbu Gminy. Wójt wspomniał o opinii Komisji 
Heraldycznej w tym temacie. Oznajmił takŜe, Ŝe mamy w perspektywie wystąpienie  
z wnioskiem do Metropolity Katowickiego aby Św. Michał stał się patronem Gminy. Wymaga 
to skomplikowanych procedur, o których pokrótce poinformował radnych. Wójt podkreślił, Ŝe 
występując z wnioskiem musimy mieć poprawione insygnia gminne.  
 
Ad. 11 
Przewodniczący Rady przedstawił radnym wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 
dot. realizacji inwestycji gminnych i przeniesienie omawiania tematu na kolejną sesję – 
propozycja została przyjęta jednogłośnie. 
  
Ad. 12 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 13 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrał Przewodniczący Rady, który przekazał 
następujące informacje: 

� przypomniał o konieczności złoŜenia oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia, 
� kolejna sesja odbędzie się 27 kwietnia, 
� legitymacje radnych – w trakcie realizacji. 

 
Wójt poruszył pokrótce sprawę wycofanych z dzisiejszej sesji projektów uchwał dot. zmiany 
nazewnictwa ulic. Przedstawił na mapie temat dot. ul. Solarnia i problemy z numeracją 
budynków w tym rejonie.  
 
Następnie Wójt poinformował pokrótce radnych o rozmowie z mecenasem reprezentującym 
Państwa Nowok*. Zwrócił się z prośbą do Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych o spotkanie  
w temacie dot. przyznawania mieszkań socjalnych. Wójt wspomniał, Ŝe ma pewien pomysł, 
który przedstawi radnym w późniejszym czasie. Zdaniem Wójta naleŜy wyprowadzić 
administrację z budynku wielorodzinnego przy ul. śabik. W tym miejscu powinny zostać 
zalegalizowane 3 wspólnoty mieszkaniowe.  
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Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 21.00 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
  

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Tadeusz Zientek 

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


