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PROTOKÓŁ NR IX/11 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 29.06.2011 r. 

w godz. 15 30 – 1825 w sali konferencyjnej Rady Gminy. 
 
Obecni według załączonej listy obecności - załącznik nr 1, 2, 3 do protokołu. 
 
Ad. 1 i 2 
Przewodniczący Rady Gminy powitał obecnych na sesji radnych oraz zaproszonych gości 
(zgodnie z listą obecności), stwierdzając, Ŝe na ustawowy stan 15-tu radnych obecnych jest 
14-tu, co stanowi sesję prawomocną do podejmowania uchwał.  
 
Porządek obrad sesji: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Uwagi do porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
5. Podsumowanie działalno ści Rady Gminy za 6 miesi ęcy 2011 r.  
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) ustalenia nowego przebiegu ulicy Pośredniej, 
2) ustalenia nowego przebiegu ulicy Solarnia, 
3) zmiany nazwy części ulicy Solarnia zgodnie z przebiegiem przedstawionym  

na załączniku, 
4) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 połoŜonego w Ornontowicach 

przy ul. Akacjowej 4, 
5) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 205 połoŜonego  

w Ornontowicach przy ul. śabik 9, 
6) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 409 połoŜonego  

w Ornontowicach przy ul. śabik 9, 
7) uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania 

dopłat rolniczych dla Polski, 
8) zmian budŜetu gminy na rok 2011, 
9) przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice, 
10) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na II półrocze 2011 r. 
11) wydania opinii w związku z projektem Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego  

w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie, 
12) wydania opinii w związku z projektem Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego  

w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, 
13) powołania Zespołu do przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Okręgowego  

w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Mikołowie, na kadencję 2012-2015. 
10. Ustanowienie Św. Michała Archanioła Patronem Gminy Ornontowice. 
11. Sprawy bieŜące.  
12. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
13. Interpelacje radnych. 
14. Wolne głosy i wnioski. 
15. 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. Radni nie 
wnieśli uwag, natomiast w tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poruszył temat 
projektów uchwał z podpunktów 1-3 (dotyczących ulic). Po dogłębnej analizie, Wójt 
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proponuje wycofanie projektu uchwały dot. ulicy Pośredniej, z uwagi na fakt, Ŝe uchwała ta 
wymaga bardziej gruntownych zmian. Z kolei dwa projekty uchwał dotyczące ul. Solarnia 
zostaną wycofane a w ich miejsce wprowadzony zostanie projekt uchwały w sprawie: 
nadania nazw częściom odcinków obecnej ulicy Solarnia. 
 
Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie poszczególnych zmian do porządku.  
 
1. Wycofanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia nowego przebiegu ulicy Pośredniej. 
 
Na stan 14 radnych projekt uchwały został wycofany jednogłośnie. 
 
2. Wycofanie projektów uchwał w sprawie: ustalenia nowego przebiegu ulicy Solarnia oraz 
projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Solarnia zgodnie z przebiegiem 
przedstawionym na załączniku i wprowadzenie w ich miejsce projektu uchwały w sprawie: 
nadania nazw częściom odcinków obecnej ulicy Solarnia. 
 
Na stan 14 radnych powyŜsze zmiany zostały przyjęte 13 głosami „za”, przy 1 głosie 
„przeciw”. 
 
3. Na wniosek Pani Skarbnik Przewodniczący zaproponował wycofanie projektu uchwały  
w sprawie przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice. 
 
Na stan 14 radnych projekt uchwały został wycofany jednogłośnie. 
 
4. Przewodniczący zaproponował wprowadzenie nowego projektu uchwały w sprawach 
bieŜących w sprawie: przedłuŜenia terminu obowiązywania porozumienia dotyczącego 
pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirze dzielnicowych  
w Ornontowicach Komisariatu Policji w Orzeszu Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie na 
okres kolejnych 5 lat ze zmniejszeniem tych etatów z 4 do 2. 

Na stan 14 radnych projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad – w wyniku głosowania 
porządek został przyjęty jednogłośnie i 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. Podsumowanie działalno ści Rady Gminy za 6 miesi ęcy 2011 r.  
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) nadania nazw częściom odcinków obecnej ulicy Solarnia, 
2) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 połoŜonego  

w Ornontowicach przy ul. Akacjowej 4, 
3) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 205 połoŜonego  

w Ornontowicach przy ul. śabik 9, 
4) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 409 połoŜonego  

w Ornontowicach przy ul. śabik 9, 
5) uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej  

i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski, 
6) zmian budŜetu gminy na rok 2011, 
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7) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na II półrocze 2011 
r. 

8) wydania opinii w związku z projektem Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego  
w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie, 

9) wydania opinii w związku z projektem Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego 
w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, 

10) powołania Zespołu do przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu 
Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Mikołowie, na kadencję 
2012-2015. 

10. Ustanowienie Św. Michała Archanioła Patronem Gminy Ornontowice. 
11. Sprawy bieŜące.  

1) Projekt uchwały w sprawie: przedłuŜenia terminu obowiązywania 
porozumienia dotyczącego pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych 
etatów w rewirze dzielnicowych w Ornontowicach Komisariatu Policji  
w Orzeszu Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie na okres kolejnych 5 lat 
ze zmniejszeniem tych etatów z 4 do 2. 

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 wpłynęła interpelacja złoŜona przez radnych Nowaka i Milanowskiego 
dot. zabudowy progu zwalniającego w rejonie placu zabaw i boiska „Orlik” przy ulicy 
Akacjowej.  
 
Zastępca Wójta odczytał treść odpowiedzi na interpelację. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał sprawozdanie dotyczące podsumowania działalności 
Rady Gminy za 6 miesięcy 2011 r. (załącznik nr 4).  
 
Ad. 6 
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń 
Komisji, które odbyły się w miesiącu marcu. 
 
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 
Zestawienie dochodów zostało przekazane radnym wraz z porządkiem obrad, w związku  
z czym odstąpiono od odczytania go. Do powyŜszego materiału radni nie wnieśli uwag. 
Zestawienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Ad. 9 
W kolejnym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
1) w sprawie: nadania nazw cz ęściom odcinków obecnej ulicy Solarnia. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
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W celu omówienia projektu uchwały głos zabrał Wójt, który przybliŜył obecnym pokrótce 
przesłanki powstania niniejszego projektu. Zmiana nazwy dotyczy części ulicy Solarnia, 
będącej drogą gminną, na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Zwycięstwa w kierunku 
zachodnim do linii będącej przedłuŜeniem zachodniej granicy działek nr 1819/127  
i 1814/146. Problem został wywołany przez mieszkańca, który wybudował sobie dom na tym 
odcinku. Przedmiotowy odcinek nosiłby nazwę ul. Kwiatowa, co znalazło zainteresowanie 
wśród mieszkańców. Wójt przedstawił sytuację obrazowo na dołączonej do projektu uchwały 
mapce.  
 
Kolejna zmiana dotyczy nadania nazwy części ulicy Solarnia, będącej drogą gminną, na 
odcinku od południowej granicy działki nr 1813/146 w kierunku północnym, do północnej 
granicy działki nr 1854/77. Padły propozycje nazewnictwa ulicy – ul. Wolności, Spokojna, 
Objazdowa, Zachodnia.  
 
W dalszej części Wójt przedstawił kwestię nadania nazwy części ulicy Solarnia, będącej 
drogą gminną, na odcinku od linii stanowiącej przedłuŜenie zachodniej granicy działek nr 
1856/66 i 1845/90 w kierunku zachodnim, a następnie południowym do południowej granicy 
działki nr 477/72., Pały propozycje nazwy tego odcinka – ul. Zacisze, Spokojna, Dębowa, 
Brzozowa, Myśliwska, Dębieńska).  
 
Zgodnie z treścią projektu uchwały pozostawia się nazwę ulica Solarnia na obecnym śladzie 
drogi, na odcinku rozpoczynającym się ok. 30 m. na zachód od wschodniej granicy działek nr 
1854/77 i 1842/82, dalej w kierunku zachodnim i na wysokości działki nr 1845/90 zmienia 
bieg na kierunek północny aŜ do północnej granicy działki nr 1773/21.  
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy w odniesieniu do 
pierwszego odcinka (§ 1), chcą zaproponować inną nazwę niŜ ul. Kwiatowa. Dodał, Ŝe to jest 
wola mieszkańców, co sprostował radny Nocoń, informując, Ŝe mieszkańcy zaakceptowali tę 
nazwę, ale propozycja wyszła od Wójta. Radny Nocoń zaproponował co do kolejnego 
odcinka (§ 2) przyjęcie nazwy – ul. Zachodnia, natomiast co do propozycji w § 3 –  
ul. Myśliwska – radny sugeruje poddać ją pod głosowanie.  
 
Radni nie wnieśli uwag do proponowanych nazw ulic, w związku z powyŜszym 
Przewodniczący wniósł o przegłosowanie w § 2 proponowanych dwóch nazw ulic – 
Wolności, Zachodnia.  
 
Pierwsze głosowanie dotyczyło propozycji - ul. Zachodnia.  
Na stan 14 radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosowania, pozostali radni opowiedzieli się 
za przedstawioną propozycją.  
 
W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał cały projekt uchwały z uwzględnieniem 
kolejno nowych nazw odcinków ulic:  

� § 1 – ul. Kwiatowa, 
� § 2 – ul. Zachodnia, 
� § 3 – ul. Myśliwska.  

 
Radca prawny zasugerował zmianę stylistyczną w nagłówku projektu uchwały, który 
przyjąłby nazwę: projekt uchwały w sprawie nadania nazw odcinkom obecnej ulicy Solarnia. 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radnych 

• głosy „za”: 13 
• głosy „przeciw”: 1 
• głosy wstrzymujące: 0 
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Uchwała Nr IX/82/11 sprawie: nadania nazw odcinkom obecnej ulicy Solarnia, na stan 
14-tu radnych została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie przeciwnym i stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

 
2) w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mies zkalnego nr 8 poło Ŝonego  
w Ornontowicach przy ul. Akacjowej 4. 
 
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 radnych 

• głosy „za”: 14 
• głosy „przeciw”: 0 
• głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr IX/83/11 w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 
połoŜonego w Ornontowicach przy ul. Akacjowej 4, na stan 14-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
3) w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mies zkalnego nr 205 poło Ŝonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 9. 
 
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 radnych 

• głosy „za”: 14 
• głosy „przeciw”: 0 
• głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr IX/84/11 w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 205 
połoŜonego w Ornontowicach przy ul. śabik 9, na stan 14-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 
4) w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mies zkalnego nr 409 poło Ŝonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 9. 
 
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 radnych 

• głosy „za”: 14 
• głosy „przeciw”: 0 
• głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr IX/85/11 w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 409 
połoŜonego w Ornontowicach przy ul. śabik 9, na stan 14-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
 



 6  

5) w sprawie: uznania rolnictwa za priorytet polski ej prezydencji w Unii Europejskiej  
i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 
 
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 radnych 

• głosy „za”: 13 
• głosy „przeciw”: 0 
• głosy wstrzymujące: 1 

 
Uchwała Nr IX/86/11 w sprawie: uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski, na stan 14-tu radnych została 
przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 

 
6) 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 Malczyk zapytał o zwiększenie wydatków w związku z robotami dodatkowymi 
dotyczącymi inwestycji realizowanej w ramach projektu „Budowa wodociągu oraz kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej przy ulicy Dworcowej i Marzankowice. Budowa kanalizacji sanitarnej 
przy ulicy Polnej w Ornontowicach”. Na wątpliwości radnego odpowiedzi udzielił Wójt, który 
przyznał, Ŝe kwota jest wysoka. W odniesieniu do ul. Polnej Wójt poinformował obecnych, Ŝe 
powstał dylemat, czy nowe budynki, które w międzyczasie powstały przy ulicy Polnej, 
pominąć czy podłączyć. Wyszliśmy z załoŜenia, Ŝe trzeba je podłączyć. Nie jest wiadome 
aktualnie, czy taki zakres będzie podlegał rozliczeniu w ramach przyznanej dotacji  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wójt nadmienił, Ŝe moŜe się okazać, Ŝe 
rozliczeniu podlegać będzie jedynie stan na dzień sporządzenia stosownej dokumentacji 
oraz na dzień rozpoczęcia realizacji zadania.  
 
JeŜeli chodzi o ul. Marzankowice i ul. Dworcową to koszty zostały podniesione przez 
zwiększenie wydajności przepompowni, która jest budowana w dolinie Potoku 
Ornontowickiego.  
 
Radny Malczyk zainteresowany był, czy poprzez wprowadzenie robót dodatkowych, gmina 
nie straci dotacji. Wójt odpowiedział, Ŝe nie, natomiast jak juŜ mówił wcześniej, nie jest 
wiadome czy ten zakres równieŜ będzie podlegał rozliczeniu z środków PROW. 
 
W dalszej części radny Kubicki zainteresowany był, czego dotyczyć będzie remont parkingu 
przy przedszkolu od ul. Słonecznej. Wójt odparł, Ŝe remont jest związany z ogrodzeniem 
posesji sąsiada – trzeba tam wybudować jakiś krawęŜnik, który uchroni płot sąsiedniej 
posesji przed parkującymi pojazdami. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radnych 

• głosy „za”: 14 
• głosy „przeciw”: 0 
• głosy wstrzymujące: 0 
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Uchwała Nr IX/87/11 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2011, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 
7) w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy  i Komisji Stałych na II półrocze 
2011 r. 
  
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radny Szołtysek zauwaŜył, Ŝe sporo Komisji zaplanowało równieŜ posiedzenia na miesiąc 
lipiec, z kolei zgodnie z planem pracy Rady Gminy, sesja nie jest przewidziana na ten 
miesiąc. Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe Komisja moŜe oczywiście odbyć swoje 
posiedzenie równieŜ w m-cu lipcu, jeŜeli np. na posiedzenie zostały juŜ zaproszone jakieś 
osoby z zewnątrz albo wymaga tego pilna sprawa. JeŜeli natomiast sprawy do omawiania 
nie są bardzo istotne i naglące, to moŜna je przenieść na miesiąc sierpień lub w ogóle 
pominąć.  
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radnych 

• głosy „za”: 14 
• głosy „przeciw”: 0 
• głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr IX/88/11 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i Komisji 
Stałych na II półrocze 2011 r. na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
8) w sprawie: wydania opinii w zwi ązku z projektem Uchwały Rady Powiatu 
Gliwickiego w sprawie ograniczenia działalno ści Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Knurowie. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały.  
 
Głosowanie będzie dotyczyło wydania opinii pozytywnej. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radnych 

• głosy „za”: 13 
• głosy „przeciw”: 1 
• głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr IX/89/11 w sprawie: wydania opinii w związku z projektem Uchwały Rady 
Powiatu Gliwickiego w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Knurowie, na stan 14-tu radnych została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw” i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
9) w sprawie: wydania opinii w zwi ązku z projektem Uchwały Rady Powiatu 
Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów O pieki Zdrowotnej  
w Cieszynie. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
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Głosowanie będzie dotyczyło wydania opinii pozytywnej. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radnych 

• głosy „za”: 12 
• głosy „przeciw”: 0 
• głosy wstrzymujące: 2 

 
Uchwała Nr IX/90/11 w sprawie: wydania opinii w związku z projektem Uchwały Rady 
Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie, na stan 14-tu radnych została przyjęta 12 głosami „za” przy 2 głosach 
wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 
10) w sprawie: powołania Zespołu do przeprowadzenia  wyborów ławników do S ądu 
Okręgowego w Katowicach oraz S ądu Rejonowego w Mikołowie, na kadencj ę  
2012-2015. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe w projekcie naleŜy uzupełnić stan osobowy Zespołu oraz 
wybrać jego skład. Wspomniał następnie o piśmie Prezesa Sądu Rejonowego w Mikołowie  
i wyznaczeniu przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości do prac w Zespole powołanym do 
przeprowadzenia wyborów ławników. 
 
Radca Prawny S. Cichecki przedstawił następnie kilka informacji z zakresu wyboru ławników 
sądowych. 
 
Zespół, który został powołany do przeprowadzenia wyborów ławników ubiegłej kadencji liczył 
5 osób. Przewodniczący poddał pod głosowanie ilość osób wchodzących w skład Zespołu – 
5 osób. Na stan 14 radnych 1 osoba była przeciwna, reszta opowiedziała się „za”.  
 
Przewodniczący Rady zaproponował wybranie Przewodniczącego Zespołu w osobie 
mecenasa Stanisława Cicheckiego. Radca prawny wyraził zgodę na powyŜsze.  
 
[O godz. 17.00 na salę weszła radna Teresa Zdzieblik - Kudła – aktualny stan: 15 radnych]. 
 
W dalszej części swoją kandydaturę zgłosił radny Krzysztof Kotyczka.  
 
Radca prawny podał kandydaturę Pani Iwony Skrzypczyk – Z-cy Kierownika Wydziału 
Organizacyjnego, która wyraziła zgodę. 
 
Radny Eugeniusz Kaczor podał kandydaturę radnej Janiny Kozioł, która wyraziła zgodę.  
 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał skład Zespołu Wyborczego do przeprowadzenia 
wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Mikołowie 
na kadencję 2012-2015: 
 
1. Stanisław Cichecki   -  Przewodniczący Zespołu 
2. Barbara Wartenberg-Kempka - członek Zespołu; przedstawiciel SR w Mikołowie 
3. Krzysztof Kotyczka   - członek Zespołu 
4. Janina Kozioł   - członek Zespołu 
5. Iwona Skrzypczyk   - członek Zespołu 
 
Radni przegłosowali powyŜszy skład jednogłośnie. 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu uchwały. 
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Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radnych 

• głosy „za”: 15 
• głosy „przeciw”: 0 
• głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr IX/91/11 w sprawie: powołania Zespołu do przeprowadzenia wyborów 
ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Mikołowie, na 
kadencję 2012-2015, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Ad. 10. 
W tym punkcie dyskutowano nad kwestią ustanowienia św. Michała Archanioła Patronem 
Gminy Ornontowice oraz ustanowienia dnia 29 wrze śnia Świętem Patrona Gminy 
Ornontowice. 
 
Przedstawiono stosowny projekt uchwały w tej kwestii.  

 
W tym punkcie głos zabrał Zbigniew Solarski, heraldyk. Pokrótce przedstawił postać Św. 
Michała Archanioła oraz jej symbolikę. Szeroko nawiązał do kultu Św. Michała Archanioła.  
W Nowym Testamencie Michał Archanioł pojawia się jako stojący na czele hufców 
niebieskich, zwycięsko walczący z szatanem i jego zwolennikami. U pisarzy kościelnych 
uchodzi za księcia aniołów, archanioła, któremu Bóg powierza zadania wymagające 
szczególnej siły. Wstawia się u Boga za ludźmi, jest aniołem stróŜem ludu chrześcijańskiego. 
Artyści przedstawiają go z wagą do odmierzania dobrych uczynków. Innym atrybutem 
Archanioła Michała jest ognisty miecz. Kult religijny św. Michała istnieje nieprzerwanie od 
początku chrześcijaństwa.  
 
W Polsce kult św. Michała rozpoczął się juŜ w pierwszych latach chrystianizacji, o czym 
świadczą wezwania najstarszych świątyń w ośrodkach kościelnych jak Gniezno, Płock czy 
Kraków juŜ od XI w. Pod jego wezwaniem powstało aŜ 350 kościołów.  
 
Heraldyk podkreślił, Ŝe jest to jedna z najbardziej wybitnych postaci i kultu i symbolu. Pan 
Solarski stwierdził, Ŝe z ustanowieniem patrona wiąŜą się takŜe pewne obowiązki, tym 
bardziej, Ŝe postać ta widnieje równieŜ w herbie gminy. Nie chodzi tu o kwestie prawne, 
administracyjne ale raczej kwestie władnego światopoglądu, postępowania. Dodał, Ŝe będzie 
to równieŜ pewien element promocyjny, wyróŜniający Gminę Ornontowice.  
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału w związku z powyŜszym 
Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem przedmiotowej uchwały.  
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radnych 

• głosy „za”: 14 
• głosy „przeciw”: 0 
• głosy wstrzymujące: 1 

 
Uchwała Nr IX/92/11 zawierająca oświadczenie o ustanowieniu św. Michała Archanioła 
Patronem Gminy Ornontowice oraz ustanowieniu dnia 29 września Świętem Patrona 
Gminy Ornontowice na stan 15-tu radnych została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie 
wstrzymującym i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 
Ad. 11 
Zgodnie z wprowadzoną zmianą do porządku obrad w ramach omawiania Spraw bieŜących, 
przedstawiono projekt uchwały w sprawie: przedłu Ŝenia terminu obowi ązywania 
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porozumienia dotycz ącego pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etat ów  
w rewirze dzielnicowych w Ornontowicach Komisariatu  Policji w Orzeszu Komendy 
Powiatowej Policji w Mikołowie na okres kolejnych 5  lat ze zmniejszeniem tych etatów 
z 4 do 2. 
 
Temat został szczegółowo omówiony przez Wójta, który wspomniał, Ŝe radni otrzymali wraz 
z porządkiem obrad zestawienie wydatków poniesionych na Policję z budŜetu Gminy 
Ornontowice (załącznik do protokołu).  
 
Aktualne finansowanie policjantów kontraktowych trwa do końca lutego 2012 roku. Wobec 
dosyć trudnej sytuacji finansowej gminy, naleŜy zastanowić się nad dalszą kwestią 
finansowania etatów policjantów kontraktowych.  
 
Zgodnie z w/w zestawieniem łączne wydatki poniesione na Policję z budŜetu Gminy 
Ornontowice w latach 2002-2011 wyniosły 1.835.369,75 zł. 
 
Wobec konieczności ograniczania wydatków bieŜących Wójt postanowił przedstawić wariant 
proponujący zredukowanie etatów policjantów kontraktowych do 2. To ograniczenie i koszty 
zyskane dzięki takiemu ruchowi pozwoli na przeanalizowanie innych moŜliwości poprawy 
bezpieczeństwa w gminie. Wójt podkreślił, Ŝe zdaje sobie sprawę z faktu, iŜ zakres 
obowiązków policji jest określony, natomiast do celów porządkowych moŜna równieŜ 
wykorzystać straŜ miejską.  
 
Wójt oznajmił, Ŝe przedmiotowy temat był przedyskutowany z członkami Komisji Rozwoju  
i Porządku Publicznego, którzy pozytywnie odnieśli się do przedstawionej propozycji. 
 
Radny Nowak oznajmił, Ŝe ma mieszane uczucia, stwierdzając, Ŝe rozumie względy 
ekonomiczne, ale nijak się to ma do poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie. Zdaniem 
radnego, redukcja dwóch etatów policyjnych na pewno nie przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa. 
 
Radny Malczyk zainteresowany był gdzie mieścić się będzie siedziba dwóch policjantów 
kontraktowych. W odpowiedzi Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe prawdopodobnie siedziba 
się nie zmieni, zmianie ulegnie jedynie stan osobowy. Przewodniczący dodał, Ŝe 
zaoszczędzone środki moŜna wykorzystać równieŜ na poprawę bezpieczeństwa,  
w szczególności ma tu na myśli infrastrukturę drogową, chodniki, przejścia dla pieszych.  
 
Radny Kotyczka, nawiązując do wypadku, który miał miejsce w ostatnim czasie na terenie 
Gminy, wspomniał, Ŝe to co się wydarzyło jest równieŜ winą naszych policjantów, którzy nie 
sprawdzili stanu technicznego autobusu. Radny uwaŜa, Ŝe finansowanie policjantów nie 
spełnia przyjętych załoŜeń. Przeliczając ilość przestępstw, wykroczeń, kolizji na liczbę 
mieszkańców, wychodzi na to, Ŝe sytuacja w Ornontowicach jest gorsza niŜ w Orzeszu. 
Radny dodał, Ŝe za te pieniądze moŜna wykupić dodatkowe patrole np. w weekendy. Na 
koniec wspomniał, Ŝe z dzielnicowymi jest kontakt telefoniczny i naleŜy ten kontakt 
wykorzystywać kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. 
 
Przewodniczący Rady nadmienił, Ŝe absolutnie nie opowiada się za rezygnacją z rewiru 
dzielnicowych, natomiast moŜna spróbować zmniejszenia etatów dzielnicowych do dwóch. 
JeŜeli w związku z tą zmianą stan bezpieczeństwa się pogorszy samorząd moŜe podjąć 
kolejne decyzje. 
 
Radny Szołtysek zauwaŜył, Ŝe stan bezpieczeństwa przy czterech etatach policjantów 
dzielnicowych jest zły, więc przy dwóch etatach na pewno sytuacja się nie polepszy. Radny 
zasugerował całkowite zerwanie umowy.  
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W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe gmina jest związana umową do końca lutego 2012r. Dodał, 
Ŝe nie sugerowałby zerwania umowy, poniewaŜ samorząd na chwilę obecną nie moŜe 
niczego innego zaproponować w zakresie bezpieczeństwa.  
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radnych 

• głosy „za”: 12 
• głosy „przeciw”: 2 
• głosy wstrzymujące: 1 

 
Uchwała Nr IX/93/11 w sprawie: przedłuŜenia terminu obowiązywania porozumienia 
dotyczącego pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirze 
dzielnicowych w Ornontowicach Komisariatu Policji w Orzeszu Komendy Powiatowej 
Policji w Mikołowie na okres kolejnych 5 lat ze zmniejszeniem tych etatów z 4 do 2, na 
stan 15-tu radnych została przyjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych  
i 1 wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 
 
W dalszej części omawiania Spraw bieŜących Przewodniczący Rady poinformował radnych  
o wpływie w dniu 13.06.2011r. dwóch pism złoŜonych przez Pana Nowok*.  
Z uwagi na ich obszerność, pisma nie zostaną odczytane. Przewodniczący Rady oznajmił, 
Ŝe pisma są dostępne do wglądu w Biurze Rady Gminy do dnia 10.07.2011r. Radni mogą 
zapoznać się z ich treścią i wnieść swoje uwagi, które następnie będą rozpatrzone wspólnie 
z radcą prawnym.  
 
Kolejno Przewodniczący Rady wspomniał o wpływie pisma Pana Nowok*z dnia 13.06.2011r. 
dot. utrwalenia długowiecznych róŜ. Pismo zostało przekazane do ARTerii – temat został 
załatwiony. 
 
Kontynuując, Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe w związku z wypadkiem, który niedawno 
miał miejsce w Ornontowicach, zgłasza wniosek formalny o podjęcie wszelkich starań 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyŜowaniu ul. Zwycięstwa-Pośrednia  
a takŜe umieszczenia tam właściwej sygnalizacji świetlnej umoŜliwiającej uczestnikom ruchu 
drogowego bezpieczne korzystanie z przejścia dla pieszych i przedmiotowego skrzyŜowania. 
Przewodniczący uwaŜa, Ŝe do tej pory w celu poprawy bezpieczeństwa gmina zrobiła juŜ 
wiele, ale Ŝycie pokazało, Ŝe były to niewystarczające środki. Wspomniane przejście dla 
pieszych jest nadal niebezpieczne. Przewodniczący uwaŜa, Ŝe gmina wspólnie z Powiatem 
musi się zastanowić nad tą kwestią, a być moŜe nawet w części sfinansować to zadanie.  
W dniu jutrzejszym odbywa się sesja w Powiecie Mikołowskim, podczas której temat ten 
równieŜ ma być dyskutowany. Następnie Przewodniczący Rady odczytał wspomniany 
wniosek formalny i poprosił o przegłosowanie go, aby to było stanowisko wszystkich 
radnych. Na stan 15 radnych, 14 radnych opowiedziało się „za” wnioskiem” przy 1 głosie 
wstrzymującym się. 
 
Przewodniczący poinformował obecnych, Ŝe kolejna sesja odbędzie się 31 sierpnia. 
 
W dalszej części głos zabrał Wójt, który oznajmił, Ŝe Uchwała Nr VIII/76/11 Rady Gminy 
Ornontowice z dnia 25 maja br. w sprawie: ustanowienia herbu i flagi Gminy Ornontowice, 
ukazała się juŜ w Dzienniku Urzędowym Nr 138 z dnia 28.06.2011r. pod pozycją nr 2619. 
 
Następnie Wójt odczytał protokół z posiedzenia Kapituły z dnia 14.06.2011r., która przyznała 
Statuetki „Ornontowickie Bzy 2011”. W tym roku Kapituła postanowiła uhonorować 
statuetkami siedmiu z piętnastu nominowanych.  
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W kategorii „Działalność społeczna” statuetkę otrzymali Zespół „Marzanki”, Pan Maksymilian 
Szymała oraz Pan Stefan Owczarek. 
 
W kategorii „Dla Ornontowic” statuetkę otrzymało Zgromadzenie Sióstr SłuŜebniczek 
Najświętszej Marii Panny. Laureatem w tej kategorii jest równieŜ Górniczy Klub Sportowy 
„Gwarek” Ornontowice. Kolejną Laureatką statuetki została Pani Krystyna Lasińska. 
 
W kategorii „Przedsiębiorczy i Operatywni” nagrodzono Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 
TRIMET. 
 
Ad. 12 
Kierownik WRiI, Pani Beata Drobny, przedstawiła informacje dotyczące realizowanych 
inwestycji.  
 
Ad. 13 
Wpłynęła interpelacja złoŜona przez Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Zientka 
dotycząca podjęcia wszelkich starań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na 
skrzyŜowaniu ul. Zwycięstwa-Pośrednia a takŜe umieszczenia tam właściwej sygnalizacji 
świetlnej umoŜliwiającej uczestnikom ruchu drogowego bezpieczne korzystanie z przejścia 
dla pieszych i przedmiotowego skrzyŜowania. 
 
Ad. 14 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrali radni. 
 
Radna Kozioł przekazała zapytanie mieszkańców ul. Orzeskiej dotyczące ustawienia radaru 
w tym rejonie. Radny Nowak zasugerował ustawienie radaru w okolicy skrzyŜowania obok 
sklepu „Delikatesy Centrum”. Wójt odpowiedział, Ŝe Gmina zwróci się na piśmie do Powiatu 
w tej kwestii, natomiast miejsce ustawienia radaru niech pozostanie w gestii stosownych 
słuŜb powiatowych, które znają natęŜenie ruchu na ul. Orzeskiej i dysponują informacjami na 
temat zdarzeń, które w tym rejonie mają miejsce.  
 
Radna Bijak zwróciła się o naprawienie nawierzchni ulicy Kolejowej i Polnej, w których to 
drogach są znaczne ubytki. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do radnych o zastanowienie się w czasie wakacji  
nad miejscami niebezpiecznymi, przejściami, chodnikami itp., aby do przyszłorocznego 
budŜetu gminy moŜna było wprowadzić odpowiednie środki. 
 
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział w obradach i o godz. 18.25 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
 
Zgodnie z porządkiem obrad, po sesji radni udali się na salę ARTerii - Centrum Kultury  
i Promocji w Ornontowicach, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia Statuetek 
„Ornontowickie Bzy”.  

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Tadeusz Zientek 

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


