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PROTOKÓŁ NR VII/11 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 27.04.2011 r. 

w godz. 16 00 – 2010 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.  
 
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy wnoszą jakieś 
uwagi do porządku obrad (załącznik do protokołu), który w ustawowym terminie został 
wysłany radnym.  
 
Proponowane zmiany do porządku obrad - w ramach omawiania Spraw bieŜących 
przedstawione zostaną kolejne projekty uchwał w sprawie: 

1) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 405 połoŜonego w Ornontowicach 
przy ul. śabik 9 

 
Zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. 

 
2) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 408 połoŜonego w Ornontowicach 

przy ul. śabik 9 
 

Zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. 
 
Więcej uwag do porządku nie wniesiono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Porządek obrad sesji 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. 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. Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu za rok 2010:  

1. Opinie Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Ornontowice za 2010 rok; 

2. Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ornontowice; 
3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: 

� przedłoŜonego przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdania z wykonania 
budŜetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  
i objaśnieniami, 

� wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice; 
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budŜetu Gminy Ornontowice za 2010 rok – dyskusja; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Ornontowice za 2010 rok; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice  

za 2010 rok. 
9. Herb Gminy Ornontowice – przedstawienie propozycji zmiany Herbu.  
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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1) zmian budŜetu gminy na rok 2011, 
2) przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice, 
3) przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

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

11. Sprawy bieŜące.  
Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 405 połoŜonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 9, 
2) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 408 połoŜonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 9. 

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 Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń 
Komisji, które odbyły się w miesiącu kwietniu. 
 
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. 
 
Ad. 7 
Zestawienie dochodów zostało przedstawione przez Panią Skarbnik (załącznik nr 5 do 
protokołu). 
 
Ad. 8 

Sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2010: 
 

a) Opinie Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Ornontowice za 2010 rok; 

b) Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ornontowice; 
c)    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: 

� przedłoŜonego przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdania z wykonania 
budŜetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  
i objaśnieniami, 

� wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice; 
d) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budŜetu Gminy Ornontowice za 2010 rok – dyskusja; 
e) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Ornontowice za 2010 rok; 
f)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice  

za 2010 rok. 
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Rozpoczynając omawianie powyŜszego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady 
oddał głos Przewodniczącym Komisji Stałych Rady Gminy, którzy odczytali opinie komisji  
w sprawie Sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za rok 2010.  
 
Z treści przedmiotowych protokołów wynika, iŜ w trakcie swoich posiedzeń poszczególne 
Komisje Stałe Rady Gminy dokonały wnikliwej analizy sprawozdania z wykonania budŜetu 
Gminy za rok 2010. Szczegółowych wyjaśnień w przedmiotowym temacie podczas 
wspomnianych posiedzeń udzielała Pani Skarbnik. Do przedstawionych protokołów radni nie 
wnieśli uwag. Reasumując, Komisje Stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za rok 2010. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym treść Uchwały Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Ornontowice z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie: wyraŜenia opinii  
o sprawozdaniu Wójta Gminy Ornontowice z wykonania budŜetu za 2010 r., sprawozdaniu 
finansowym gminy, o informacji o stanie mienia komunalnego oraz wystąpienie z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium. 
 
Następnie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Wniosek Komisji Rewizyjnej do 
Rady Gminy Ornontowice, w którym Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania 
budŜetu za rok 2010, sprawozdania finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia 
komunalnego i udzielenie Wójtowi Gminy Ornontowice absolutorium. 

W dalszej części przedstawione zostały stosowne opinie RIO, tj.: 
 

� Uchwała Nr 4100/IV/57/2011 z dnia 22 marca 2011r. IV Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłoŜonym 
przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2010 rok 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami; 

 
� Uchwała Nr 4100/IV/63/2011 z dnia 5 kwietnia 2011r. IV Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice. 

 
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawie przyjęcia 
Sprawozdania z wykonania budŜetu za 2010 rok.  
 
Radni nie podjęli dyskusji w powyŜszym temacie, natomiast kilka słów wygłosił Wójt Gminy.  

 
Następnie w związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady odczytał stosowne 
projekty uchwał, po czym przystąpiono do głosowania. 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdani a finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania bud Ŝetu Gminy Ornontowice za 2010 rok:  
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radnych 

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

 
Uchwała Nr VII/68/11 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Ornontowice za 2010 rok, na stan 15-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium W ójtowi Gminy Ornontowice  
za 2010 rok: 
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Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radnych 
• Za: 15 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr VII/69/11 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Ornontowice za 2010 rok, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Na aktualny stan 15 radnych, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, Wójt Gminy 
otrzymał absolutorium stosunkiem głosów 15:0 „za” udzieleniem absolutorium przy  
0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się głosów (na ustawowy stan 15 radnych). 
 
W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy składając gratulacje i wyraŜając słowa 
uznania wręczył wiązanki kwiatów na ręce Wójta Gminy i Pani Skarbnik. 
 
Ad. 9 
W kolejnym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
1) w sprawie: zmian bud Ŝetu gminy na rok 2011. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy a Pani 
Skarbnik poinformowała o wprowadzonych zmianach w stosunku do projektu uchwały 
dostarczonej radnym wraz z porządkiem obrad.  
 
Radny Szołtysek zainteresowany był wydatkami na przygotowanie dokumentacji na 
rozbudowę infrastruktury informatycznej w oparciu o technologię WiMAX. Poruszył równieŜ 
kwestię dotacji dla ARTerii.  
 
Radni nie wnieśli dalszych pytań do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

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

 
Uchwała Nr VII/70/11 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2011, na stan 15-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
2) 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: 15 radn ych  

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

 
Uchwała Nr VII/71/11 w sprawie: przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ornontowice, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
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3) 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. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
W trakcie dyskusji na wszelkie pytania szczegółowych wyjaśnień udzielał Wójt Gminy oraz 
Kierownik Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, Pani Justyna 
Sittek-Goj. 
 
Przedmiotowy projekt został pozytywnie przyjęty przez Komisję Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska.  
 
Omawiając projekt uchwały poruszono następujące kwestie: 

• sens dofinansowania kotłów, 
• ogrzewanie drewnem (zdaniem radnego K. Kotyczki, powinno być w tym miejscu 

uściślenie, Ŝe chodzi o kominki), 
• dotowanie źródeł odnawialnych,  
• dalszy wpływ wniosków na podstawie tej uchwały, 
• nacisk ze strony mieszkańców aby uchwała w przedmiotowej kwestii została jak 

najszybciej podjęta, 
• nowe dofinansowanie na innych zasadach, które zostanie uruchomione  

w przyszłości,  
• aktualizacja programu ograniczenia niskiej emisji, 
• propozycja wprowadzenia zapisu do projektu, Ŝe w momencie wejścia w Ŝycie 

kolejnej uchwały, nie będą przyjmowanie wnioski na podstawie tej uchwały. 
 
Radca Cichecki stwierdził, Ŝe ograniczenia nie mogą być abstrakcyjne. Jest to prawo 
miejscowe i przepis musi być konkretny. Wpisanie zapisu niekonkretnego spowoduje lawinę 
wniosków. Ta uchwała jest dotacją z budŜetu a przyszłe finansowanie, o którym mowa, 
będzie dotacją z WFOŚiGW na zupełnie innych zasadach. Natomiast w dniu dzisiejszym 
proponowane jest przyjęcie uchwały, która ma uregulować pewną zaszłość. NiezaleŜnie 
moŜna pracować nad nowym programem i go przyjąć zawierając w nim przepisy 
przejściowe.  
 
Wójt zauwaŜył, Ŝe rada gminy moŜe w kaŜdym momencie zmienić termin, który sobie 
wcześniej określiła. Dodał, Ŝe konkretna data będzie równieŜ dla gminy jasno 
sprecyzowanym terminem. Odpowiednio wcześniej, znając wszystkie warunki, mieszkańcy 
zostaną poinformowani o planowanych zmianach.  
 
Przewodniczący Rady zaproponował ustalenie konkretnej daty po przerwie – propozycja 
została przyjęta większością głosów. 
 
Po krótkiej przerwie Kierownik WŚPiGG rozdała radnym poprawiony projekt uchwały. 
Zgodnie z treścią § 16 „wnioski o dotację (...) przyjmowane będą do dnia wejścia w Ŝycie 
odrębnej Uchwały Rady Gminy określającej zasady udzielania dotacji przy wykorzystaniu 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu ograniczania niskiej emisji, nie później niŜ do dnia 31 grudnia 2012 r.”  
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą, aby uchwały wymagające dyskusji były 
omawiane przez pracownika Urzędu na posiedzeniach wszystkich komisji. 
 
Radni nie wnieśli dalszych pytań do projektu uchwały. 
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Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  
• Za: 13 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 2 

 
Uchwała Nr VII/72/11 w sprawie: przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy 
Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice, na stan 15-tu radnych została 
przyjęta 13 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących i stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 

 
Ad. 11 
W Sprawach bieŜących przedstawiono kolejne projekty uchwał w sprawie: 
 
1) w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mies zkalnego nr 405 poło Ŝonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 9. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. Wójt wyjaśnił 
połoŜenie lokalu na dołączonej mapce.  
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

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

 
Uchwała Nr VII/73/11 w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 
405 połoŜonego w Ornontowicach przy ul. śabik 9, na stan 15-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
2) w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mies zkalnego nr 408 poło Ŝonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 9. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. Wójt wyjaśnił 
połoŜenie lokalu na dołączonej mapce.  
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

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

 
Uchwała Nr VII/74/11 w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 
408 połoŜonego w Ornontowicach przy ul. śabik 9, na stan 15-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

 
W dalszej części Spraw bieŜących, po krótkim wprowadzeniu przez Wójta Gminy, głos zabrał 
Pan Zbigniew Solarski, heraldyk, który przedstawił obecnym propozycję zmiany insygni 
gminnych.  
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Wójt nawiązał do zamiaru ustanowienia Św. Michała Archanioła patronem Gminy 
Ornontowice. Aby przejść wszystkie kolejne procedury, Gmina winna mieć uregulowaną 
sprawę herbu, zgodnie z zaleceniami Komisji Heraldycznej z 2007 r. 
 
Pan Zbigniew Solarki nawiązał do historii aktualnego herbu. Głównym akcentem zmian po 
wejściu do Unii Europejskiej jest uporządkowanie pod względem historycznym wyglądu 
tarczy i kwestii regionalizacji. Przedstawił następnie genezę funkcjonowania symboli na tle 
Europy. Komisja Heraldyczna dopatrzyła się niepoprawności z regionem. Modyfikacja herbu 
podporządkowana jest regionowi śląskiemu. Pan Solarski przedstawił radnym prezentację 
multimedialną w przedmiotowej kwestii, obrazującą propozycję zmienionego herbu Gminy.  
 
 

 
 
 

Autor prezentacji: Zbigniew Solarski 
 
 
 
Pan Solarski przedstawił obecnym nowy, zmieniony nieco wizerunek graficzny Św. Michała 
Archanioła z mieczem ognistym i wagą. Podkreślił, Ŝe włócznia jest heraldycznie 
przypisywana bardziej Św. Jerzemu. Wspomniał jednocześnie o czystości graficznej, 
czytelności, estetyce i nawiązaniu do woj. śląskiego. Poinformował o opinii Komisji 
Heraldycznej, która pozytywnie przyjęła propozycję nowego herbu gminy, uznając go za 
jeden z najbardziej estetycznych herbów gminy pod względem formy graficznej. Wspomniał 
o utrudnieniach, które moŜe napotkać gmina w przypadku pozostawienia herbu bez zmian 
(herb niezgodny z regionem i formą).  
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Heraldyk następnie przedstawił propozycję zmiany flagi. 
 

 
 
 

Autor prezentacji: Zbigniew Solarski 
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Pan Solarski przedstawił równieŜ propozycję sztandaru oraz witacza wskazując na spójność 
i jednolitość kolorystyczną wszystkich insygni gminnych. 
 
Radny Nowak nawiązał do herbów innych miast na Śląsku, które nie zmieniają kolorystyki. 
Pan Solarski w odpowiedzi przybliŜył tematykę dot. herbów miast, które posiadają tzw. prawa 
herbowe. Dopiero dziś powstaje geneza herbu gminy, która kiedyś nie istniała. Miasta miały 
całkiem inną sytuację. Radny Nowak wyraził obawę, czy nie chodzi tu po prostu o odcięcie 
się od polskości, o podkreślenie autonomii Śląska.  
 
Dyskutowano takŜe nad kwestiami finansowymi, które będą się wiązały ze zmianą insygni.  
W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe jest to niezbędny krok, który naleŜy wykonać chcąc 
ustanowić patrona gminy. Doszliśmy do wniosku, Ŝe gminne witacze i flagi zuŜyły się i trzeba 
je będzie w najbliŜszym czasie odnowić, co oczywiście równieŜ generuje koszty. Sprawa 
sztandaru to dopiero temat po Komisji Watykańskiej. Wójt podkreślił, Ŝe w pierwszej 
kolejności zuŜyte będą stare zapasy, a wymiana insygni będzie rozłoŜona w czasie. 
 
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie wniosku dot. tego, czy radni akceptują 
podjęcie działań zmierzających do zmiany insygni gminnych. Radny Kotyczka opowiedział 
się za, uwaŜając, Ŝe jest dobry czas ku temu. 
 
Radny Malczyk zauwaŜył, Ŝe najpierw naleŜy się zastanowić czy radni w ogóle chcą aby Św. 
Michał został Patronem Gminy. JeŜeli tak, wówczas naleŜy podjąć działania zmierzające do 
zmiany wizerunku herbu. JeŜeli natomiast radni nie wyraŜą takiej woli, to zmiana herbu jest 
zbędna. 

 
Radny Nowak spytał na czym ma polegać patronat. W odpowiedzi głos zabrał Wójt, który 
przedstawił temat dodając, Ŝe 20-lecie Gminy byłoby dobrym momentem do podjęcia w/w 
działań. Insygnia będą poparte usankcjonowanym patronatem.  

 
Przeprowadzono głosowanie dot. woli podjęcia działań zmierzających do ustanowienia Św. 
Michała Archanioła patronem Gminy a tym samym do zmiany insygni gminnych. 
 
Głosowanie: stan 15 radnych 

• 1 głos wstrzymujący 
• 1 głos przeciw 
• reszta głosów „za”. 

 
W dalszej części głos zabrał Przewodniczący Rady, który wspomniał o szkoleniu radnych  
(6-7 maj br.) oraz o konieczności złoŜenia oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia.  
 
Następnie Wójt szeroko omówił temat dot. podatku od podziemnych wyrobisk górniczych 
przybliŜając radnym aktualną sytuację. 

 
Ad. 12 
Z-ca Wójta przedstawił informacje dot. realizowanych inwestycji.  
 
Radny Nocoń podkreślił, Ŝe trzeba się zająć progiem zwalniającym przy ul. Chudowskiej, 
który jest bardzo uciąŜliwy dla mieszkańców. Z-ca Wójta oznajmił, Ŝe próg przy ul. 
Chudowskiej nie będzie zmieniony. Został on zabudowany w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa w tym rejonie i dobrze spełnia swoje zadanie. Być moŜe kiedyś zostanie tam 
ustawiona sygnalizacja świetlna. Natomiast w chwili obecnej Powiat nie ma środków 
finansowych na powyŜszy cel, ale sprawa będzie poddana dalszej dyskusji. Radny Nocoń 
podkreślił, Ŝe chodzi tu o komfort Ŝycia mieszkańców, którzy ciągle uskarŜają się na 
uciąŜliwość spowodowaną zabudowaniem tego progu. 
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Ad. 13 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 14 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrali radni. 
 
Radny K. Kotyczka zauwaŜył, Ŝe na terenie parku naleŜałoby ustawić tablice informujące  
o zakazie wprowadzania psów na teren rosarium oraz tabliczki mówiące o konieczności 
sprzątania psich odchodów. To samo dot. ul. Działkowej – konieczność usuwania psich 
odchodów przez ich właścicieli. Rady zwrócił takŜe uwagę na roślinę budleja, która jest mało 
odporna na niskie temperatury. 

W dalszej części Wójt poruszył temat dot. komunikacji i PKS-u Rybnickiego, który następnie  
przedstawiła Kierownik WŚPiGG, Pani Justyna Sittek-Goj. Od 1 grudnia 2010 r. 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku zlikwidowało całkowicie kursy do 
Zabrza, natomiast od dnia 1 maja 2011 r. zawiesza wszystkie kursy na linii Rybnik-
Ornontowice, Ornontowice-Rybnik. Obecnie Urząd Gminy przygotowuje inne moŜliwe formy 
dojazdu do Rybnika. Wobec odbytych rozmów okazało się, Ŝe dofinansowanie miałoby być 
na poziomie 2 zł/wzkm. JeŜeli Gmina miałaby płacić jedynie za kilometry wykonywane  
w Ornontowicach bylibyśmy w stanie znaleźć środki, jednakŜe Miasto Rybnik nie jest 
zainteresowane dofinansowaniem natomiast Miasto Czerwionka-Leszczyny nie posiada 
środków finansowych na ten cel. 

Z uwagi na powyŜsze, prowadzone są rozmowy z MZK Jastrzębie Zdrój na temat lepszego 
skomunikowania na trasie Ornontowice – Czerwionka, Czerwionka – Rybnik. Z Ornontowic 
do Czerwionki jeździ autobus linii 309 i 310, z Czerwionki do Rybnika – 311 a, b lub c. 
MoŜna się więc dostać do Rybnika uŜywając jednego biletu. Minusem jest czas podróŜy  
(1,5 godz.). Pani Kierownik oznajmiła, Ŝe proponowane jest wprowadzenie takiej zmiany.  

Inna zmiana dotyczy linii „M” – miasto Orzesze nie chce dopłacać do linii „M”, która dojeŜdŜa 
do Orzesza. Z tej linii korzystają głównie mieszkańcy Orzesza, natomiast linia jest 
finansowana przez Gminę Ornontowice. Stąd propozycja, aby linia „M” jeździła po 
Ornontowicach, dojeŜdŜała do Dworca PKP w Orzeszu skąd mieszkańcy mogą dalej 
przedostać się pociągami. Byłoby to wprowadzone w trzecim tygodniu maja. 

Pani Kierownik podkreśliła, Ŝe gmina ponosi ogromne koszty na komunikację, w tym roku 
jest to kwota 600 tys. zł. Z uwagi na powyŜsze, naleŜy ograniczyć te koszty - komunikacja 
ma być dogodna pasaŜerom, ale nie moŜna finansować pustych autobusów. Dlatego 
wykonywanie są badania stanu napełnień.  

Przewodniczący Rady zainteresowany był przejazdem do Gliwic. Odpowiedzi udzieliła Pani 
Kierownik WŚPiGG, która stwierdziła, Ŝe problemem jest połoŜenie Ornontowic na granicy 
róŜnych organizatorów: MZK Jastrzębie, KZK GOP Katowice, MZK Tychy. Trwające 
rozmowy o jednym wspólnym bilecie na razie nie przynoszą skutku. JeŜeli chcemy 
wprowadzić jakieś zmiany to wszystkie gminy, przez które dany autobus przejeŜdŜa muszą 
na to wyrazić zgodę. Gmina Ornontowice kiedyś chciała zwiększyć ilość kursów linii 636 ale 
inne gminy nie były tym zainteresowane. Gminy nie stać na to, aby finansować cały kurs  
z Ornontowic do Gliwic.  

W dalszej części, Wójt oznajmił, Ŝe w dniach 7-13 maja br. będzie brał udział wraz  
z Przewodniczącym Rady w wyjeździe do Neuss i Strasburga w ramach współpracy  
z partnerskim Powiatem Neuss.  
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Radny Kaczor zwrócił uwagę na konieczność załatania dziur w drodze – ul. Leśna w rejonie 
sklepu, a takŜe w rejonie lasu. 
 
Radny Zientek zgłosił wniosek o wyczyszczenie ulic gminnych z piasku i brudu po zimie.  
 
Kolejna sesja Rady odbędzie się 25 maja br. o godz. 16.00. 

 
 
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 20.10 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
Tadeusz Zientek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Iwona Skrzypczyk 


