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PROTOKÓŁ NR X/11 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 31.08.2011 r. 

w godz. 16 00 – 1910 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 piętnastu radnych obecnych 
jest trzynastu, 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. Stan oświaty, kultury i sportu 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) przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych w Ornontowicach, 
2) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice, 
3) zmian w uchwale Rady Gminy Ornontowice określających tryb i szczegółowe 

kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw 
lokalnych, 

4) zmian budŜetu gminy na rok 2011, 
5) przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice, 
6) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 
7) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 104 połoŜonego  

w Ornontowicach przy ulicy śabik 9, 
8) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 210 połoŜonego  

w Ornontowicach przy ulicy śabik 13, 
9) zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników sądowych kadencji  

2012-2015 od właściwych organów Policji, 
10) regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium 

specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice, 
11) dostosowania brzmienia nazewnictwa ulic w obwodach głosowania w Gminie 

Ornontowice. 
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. Radni nie wnieśli 
uwag, natomiast Przewodniczący, kontynuując, poinformował o proponowanej zmianie do 
porządku obrad – do punktu 9 dopisany zostanie dodatkowy projekt uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia realizacji przez Gminę Ornontowice projektu „ Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie 
Ornontowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Radni opowiedzieli się jednogłośnie „za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku 
obrad.  

 
Druga zmiana dotyczy wprowadzenia projektu uchwały w sprawie: wyraŜenia zgody na 
najem nieruchomości na czas oznaczony 3 lata na rzecz Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  
i Arterii Centrum Kultury i Promocji. 
 
Radni opowiedzieli się jednogłośnie „za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku 
obrad.  

 
Następnie zmieniony porządek obrad został poddany pod głosowanie – radni przyjęli 
porządek jednogłośnie.  
 
Porządek obrad po zmianach:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Uwagi do porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  
5. Stan oświaty, kultury i sportu 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) przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych w Ornontowicach, 
2) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice, 
3) zmian w uchwale Rady Gminy Ornontowice określających tryb i szczegółowe 

kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw 
lokalnych, 

4) zmian budŜetu gminy na rok 2011, 
5) przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice, 
6) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 
7) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 104 połoŜonego  

w Ornontowicach przy ulicy śabik 9, 
8) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 210 połoŜonego  

w Ornontowicach przy ulicy śabik 13, 
9) zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników sądowych kadencji  

2012-2015 od właściwych organów Policji, 
10) regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium 

specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice, 
11) dostosowania brzmienia nazewnictwa ulic w obwodach głosowania w Gminie 

Ornontowice, 
12) zatwierdzenia realizacji przez Gminę Ornontowice projektu „ Indywidualizacja 

procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Gminie Ornontowice” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, 

13) wyraŜenia zgody na najem nieruchomości na czas oznaczony 3 lata na rzecz 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i Arterii Centrum Kultury i Promocji. 

10. Sprawy bieŜące.  
11. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
12. Interpelacje radnych. 
13. Wolne głosy i wnioski. 
14. Zakończenie sesji. 
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W związku z brakiem dalszych uwag nastąpiło przejście do kolejnego punktu. 
 
Ad. 3 
Protokół z ostatniej sesji zostały przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
 
Ad. 4 
Na poprzedniej sesji 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. 
 
Z-ca Wójta odczytał odpowiedź na w/w interpelację. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ wiodącym tematem sesji jest „Stan o światy, kultury  
i sportu w Gminie Ornontowice” .  
 
Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie tego punktu Przewodniczącemu Komisji 
Oświaty Kultury i Sportu, radnemu Stanisławowi Malczykowi, który powitał serdecznie 
zaproszonych gości w osobach: 

� Pani Gizela Siedlaczek, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, 
� Pan Wojciech Hoszek , Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich,  
� Siostra Przeło Ŝona Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr 

SłuŜebniczek NMP NP 
• Pani  Sabina Mendel , Kierownik Świetlicy Profilaktyczno–Wychowawczej  

i Terapeutycznej, 
• Pani Iwona Smorz , Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 
• Pani Aleksandra Malczyk, Dyrektor ARTerii Centrum Kultury i Promocji, 
• Pan Marcin Wajszczyk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, 
• Pani Krystyna Połap, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

W toku dyskusji, goście dokonali krótkiej charakterystyki prowadzonych przez siebie 
placówek oraz udzielali odpowiedzi na pytania radnych dotyczące oświaty, kultury i sportu na 
terenie gminy.  

Zwrócono przede wszystkim uwagę na stan liczbowy osób zatrudnionych w poszczególnych 
placówkach, wykonane remonty i inne inwestycje, przygotowanie do nowego roku szkolnego, 
organizowane akcje, projekty, plany na przyszłość, itp.  

Radni zainteresowani byli m. in. wysokością i warunkami pobierania opłaty stałej za 
uczęszczanie dziecka do przedszkola.  
 
Przewodniczący Komisji branŜowej, w kontekście obchodów 20-lecia Gminy Ornontowice, 
podkreślił, Ŝe od inicjatywy i dobrych chęci dyrektorów jednostek organizacyjnych bardzo 
wiele zaleŜy. 
 
W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady podziękował gościom za udział  
w sesji. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń 
Komisji, które odbyły się w miesiącu sierpniu. 
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Ad. 7 
W tym punkcie Wójt Gminy odczytał informację o realizacji uchwał Rady Gminy  
i pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy między sesjami - załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 8 
Zestawienie dochodów zostało przesłane radnym wraz z porządkiem obrad. Do powyŜszego 
materiału nie wniesiono pytań ani uwag (załącznik nr 5). 
 
Ad. 9 
W kolejnym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
1) w sprawie: przyj ęcia regulaminów korzystania z obiektów sportowych  
w Ornontowicach. 
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pani Krystyna Połap, wyjaśniła, Ŝe nadzór 
prawny Wojewody zgłosił kilka uwag dotyczących podjętej w tym temacie uchwały (uchwała 
Nr VI/51/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia 
regulaminów korzystania z obiektów sportowych w Ornontowicach), stąd zaistniała  
konieczność podjęcia nowej uchwały uwzględniającej uwagi nadzoru. Pani Dyrektor 
wspomniała o wprowadzonej autopoprawce do projektu regulaminu. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr X/94/11 w sprawie: przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów 
sportowych w Ornontowicach, na stan 13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
2) w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomo cy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin y Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Pani Joanna Bieniek, Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
poinformowała radnych, Ŝe w poprzednim regulaminie, który zostaje wraz z tą uchwałą 
uchylony, widniał zapis mówiący o tym, Ŝe to Wójt przyznaje prawo do stypendium. Zmiana 
dotyczy przyznania prawa do udzielenia lub odmowy przyznania stypendium Kierownikowi 
GOPS. Pozostałe kryteria pozostają bez zmian. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr X/95/11 w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice, 
na stan 13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
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3) w sprawie: zmian w uchwale Rady Gminy Ornontowic e określających tryb  
i szczegółowe kryteria oceny wniosków 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: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr X/96/11 w sprawie: zmian w uchwale Rady Gminy Ornontowice 
określających tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań 
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, na stan 13-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
4) w sprawie: zmian bud Ŝetu gminy na rok 2011. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
W tym punkcie Przewodniczący Rady oddał głos obecnym na sesji mieszkankom gminy.  
 
Mieszkanki ul. Tartacznej przedstawiły sprawę, z jaką chciały się zwrócić do Rady Gminy – 
prośba o wytyczenie i utwardzenie drogi dojazdowej w działce nr 2688/203. Panie 
poinformowały, Ŝe od momentu wykupienia działki przez gminę minęły 4 lata. Mieszkańcy ul. 
Tartacznej, chcąc dojechać do swoich posesji, muszą poruszać się po drodze prywatnej, co 
powoduje niezadowolenie jej właścicieli i wzajemne pretensje zainteresowanych. Jedna  
z przybyłych uzyskała pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, jednakŜe właściciele 
drogi prywatnej kategorycznie zabronili przejazdu cięŜkim pojazdom przewoŜącym materiały 
budowlane.  
 
Mieszkanki podkreśliły, Ŝe zaleŜy im na tymczasowej drodze, którą będzie się dało jeździć. 
Sprawa została omawiana wielokrotnie z Wójtem Gminy, przekazano ją równieŜ radnej 
Kozioł – nie zostały zdaniem mieszkanek poczynione Ŝadne kroki w celu rozwiązania 
problemu.  
 
Przybyłe zwróciły się o przesunięcie środków w budŜecie gminy i realizację drogi 
dojazdowej, która umoŜliwi tamtejszym mieszkańcom normalne funkcjonowanie.  
 
Radnym została wręczona kserokopia korespondencji prowadzonej z Wójtem w tej sprawie. 
 
W odpowiedzi głos zabrał Wójt, który odpowiedział na zarzut pozostawienia sprawy bez 
dalszego biegu, przypominając o wykupieniu działki nr 2688/203 przez gminę  
i przygotowaniu projektu pod budowę drogi. Projekt tych 2 sięgaczy ma juŜ pozwolenie na 
budowę. Zadanie ma gotowy kosztorys inwestorski, jednak trzeba je wykonać w pełnych 
procedurach, a szacuje się je na poziomie 603 tys. zł. Jakikolwiek ruch musi się odbywać w 
oparciu o pełne procedury przetargowe. Wykonanie ułamka zadania byłoby postrzegane jako 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych – do realizacji zatem moŜna przystąpić w chwili, 
gdy gmina będzie dysponowała odpowiednimi środkami finansowymi. Co do braku w planie 
zagospodarowania przestrzennego Wójt podkreślił, Ŝe sięgacze nie muszą tam być ujęte. 
Wójt oznajmił, Ŝe gmina zwróci się z ponowną prośbą do właściciela drogi prywatnej  
o wykazanie cierpliwości. Ponownie podkreślił, Ŝe procedury prawa zamówień publicznych 
są nieubłagalne.  
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Przewodniczący Rady, włączając się w dyskusję zauwaŜył, Ŝe problem został 
zasygnalizowany. W chwili obecnej, na sesji, Ŝadna wiąŜąca decyzja nie moŜe zostać 
podjęta. Temat na pewno będzie monitorowany przez odpowiedni wydział urzędu. 
 
W związku z wyczerpaniem dyskusji mieszkanki opuściły salę. 
 
Do przedstawionego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy na rok 
2011 radni nie wnieśli uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr X/97/11 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2011, na stan 13-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 
5) w sprawie: przyj ęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Or nontowice.  
 
Zmiana nagłówka - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr X/98/11 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ornontowice, na stan 13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu. 

 
6) w sprawie:  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr X/99/11 w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, na stan 
13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
7) w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mies zkalnego nr 104 poło Ŝonego  
w Ornontowicach przy ulicy śabik 9. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
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Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr X/100/11 w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 
104 połoŜonego w Ornontowicach przy ulicy śabik 9, na stan 13-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 
8) w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mies zkalnego nr 210 poło Ŝonego  
w Ornontowicach przy ulicy śabik 13. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr X/101/11 w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 
210 połoŜonego w Ornontowicach przy ulicy śabik 13, na stan 13-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
9) w sprawie: zasi ęgnięcia informacji o kandydatach na ławników s ądowych kadencji 
2012-2015 od wła ściwych organów Policji. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radca prawny Stanisław Cichecki, będący jednocześnie Przewodniczącym Zespołu d/s 
wyboru ławników sądowych poinformował obecnych o odbytym posiedzeniu Zespołu, 
podczas którego dokonano analizy zgłoszeń pod kątem zgodności kart zgłoszeń  
z wymogami formalnymi.  
 
Rada Gminy Ornontowice najpóźniej w październiku br. winna dokonać wyboru ławników na 
kadencję 2012 – 2015 w liczbie: 

do Sądu Okr ęgowego w Katowicach w liczbie 2 ławników, w tym: 
a) 1 ławnik do orzekania w sprawach karnych, 
b) 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych. 
 
do Sądu Rejonowego Mikołowie w liczbie 1 ławnika, w tym:  
a) 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych. 

 
W Gminie Ornontowice zgłoszony został 1 kandydat. Zgłaszający – Sąd Rejonowy  
w Mikołowie – przedstawił tę kandydaturę w ramach reelekcji jako kandydata do Wydziału 
Rodzinnego. 
 
Jednak zgodnie z interpretacją przepisów prawnych i wyjaśnieniem Dyrektora Departamentu 
Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2011r., z moŜliwości 
kandydowania na stanowisko ławnika sądowego wyłączeni są kuratorzy społeczni. Kandydat 
zgłoszony w Gminie Ornontowice pełni funkcję kuratora społecznego. Po nawiązaniu  
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kontaktu z kandydatem na ławnika, Przewodniczący Zespołu uzyskał informację, Ŝe jeŜeli 
zajdzie faktycznie taka konieczność i przesłanka, kandydat ten zrezygnuje z pełnienia funkcji 
kuratora. Z uwagi na powyŜsze Rada Gminy winna podjąć stosowną uchwałę w sprawie  
zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników sądowych kadencji 2012-2015 od 
właściwych organów Policji.  
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr X/102/11 w sprawie: zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników 
sądowych kadencji 2012-2015 od właściwych organów Policji, na stan 13-tu radnych 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
10) w sprawie: regulaminu zawieraj ącego zasady przyznawania i wypłacania 
stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zami eszkałych w Gminie 
Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Głos zabrał radny Marcin Kotyczka, który wniósł następujące uwagi i propozycje do projektu 
regulaminu: 
- § 2 punkt 2 podpunkt a) – propozycja dopisania IV miejsca; 
- § 2 punkt 2 podpunkt b) – propozycja: od V do VIII miejsca; 
- § 7punkt 3 - propozycja przyznania 400 zł na członka druŜyny (aktualnie jest 200 zł) – 
zdaniem radnego 200 zł to zbyt niska kwota w porównaniu do kwot osiąganych za wyniki  
w nauce. 
 
Radny Krzysztof Kotyczka zwrócił się do radnego Marcina Kotyczka z informacją, Ŝe Rada 
Gminy juŜ kolejną kadencję pracuje nad tym regulaminem i wcześniej były sugestie, aby za 
wyniki w sporcie w ogóle odstąpiono od przyznania stypendium, a osiągnięcia te 
honorowano przyznaniem nagród rzeczowych. Zdaniem radnego Krzysztofa, kwoty zawarte 
w aktualnym projekcie są jeszcze zbyt wysokie. 
 
Zabierając głos Wójt zwrócił uwagę na fakt, Ŝe chcąc przyznać większe stypendia, nagrody, 
gmina musi dysponować odpowiednimi środkami na ten cel. Zastanawiał się takŜe nad 
ewentualnym wprowadzeniem pewnych ograniczeń dotyczących moŜliwości finansowych 
gminy w wypłacaniu stypendium.  
 
Zdaniem radnego Marcina Kotyczki, regulamin jest niesprawiedliwy, gdyŜ inaczej traktuje 
osiągnięcia za wyniki w nauce a inaczej osiągnięcia sportowe czy artystyczne. Skoro 
obniŜone zostaje stypendium dla jednej grupy, winno być obniŜone i dla drugiej. Analogicznie 
sytuacja winna wyglądać przy zwiększaniu kryteriów uzyskania stypendium. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Marcina Kotyczki, dotyczący 
wprowadzenia do projektu regulaminu zmian, o których była mowa powyŜej. Na stan  
13 radnych, większość opowiedziała się przeciwko wprowadzeniu w/w poprawek. 
 
Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu uchwały. Z uwagi na powyŜsze głosowaniu 
został poddany pierwotny projekt uchwały.  
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Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  
• Za: 9 
• Przeciw: 1 
• Głosy wstrzymujące: 3 

 
Uchwała Nr X/103/11 w sprawie: regulaminu zawierającego zasady przyznawania  
i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych  
w Gminie Ornontowice, na stan 13-tu radnych została przyjęta 9 głosami „za” przy  
1 głosie „przeciw” i 3 głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 

 
11) w sprawie: dostosowania brzmienia nazewnictwa u lic w obwodach głosowania  
w Gminie 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: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr X/104/11 w sprawie: dostosowania brzmienia nazewnictwa ulic  
w obwodach głosowania w Gminie Ornontowice na stan 13-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 
12) w sprawie: zatwierdzenia realizacji  przez Gmin ę Ornontowice projektu 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uc zniów klas I-III Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Gminie Ornontowice” w ramach Pro gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy, po czym temat 
pokrótce wyjaśniła Pani Maria Szawara – pracownik ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr X/105/11 w sprawie: zatwierdzenia realizacji przez Gminę Ornontowice 
projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ornontowice” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na stan 13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 
17 do protokołu. 

 
13) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na najem nieruchomo ści na czas oznaczony 3 lata na 
rzecz Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej i Arterii Centrum Kultury i Promocji. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy, po czym pokrótce 
temat został wyjaśniony przez Wójta.  
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Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr X/106/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na najem nieruchomości na czas 
oznaczony 3 lata na rzecz Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i Arterii Centrum Kultury  
i Promocji na stan 13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 
do protokołu. 

 
Ad. 10 
W Sprawach bieŜących Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Stanisławowi Piechula, 
kandydatowi na posła RP, który zwrócił się z prośbą o udzielenie mu poparcia w zbliŜających 
się wyborach parlamentarnych z listy Platformy Obywatelskiej. 
 
 
W dalszej części Przewodniczący Rady poinformował radnych o: 

• wpływie skargi na Kierownika ZGZG (przekazując skargę Przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej); 

• wpływie pisma Pana Nowok* dot. prac melioracyjnych (pismo do wiadomości Rady 
Gminy); 

• wpływie pism Pana Nowok*; 
• wpływie pisma z Ministerstwa Rolnictwa wyraŜającego podziękowanie za włączenie 

się w proces formułowania priorytetów polskiej prezydencji; 
� wpływie zaproszenia do wzięcia udziału w VIII Mikołowskiej Powiatowej Kampanii 

społecznej pt.: „Łańcuch czystych serc – narkomanii, dopalaczom, alkoholizmowi, 
przemocy interpersonalnej, HIV/AIDS, nietolerancji, wszelkiemu złu – nie” –  
9 września br.  

� prowadzonej korespondencji z Panem Nowok* dot. wybudowania parkingu 
samochodowego przy ul. śabik 9, 11, 13 w Ornontowicach. 

 
Wszystkie w/w pisma są udostępnione do wglądu radnych w Biurze Rady. 
 
Przewodniczący wspomniał takŜe o kolejnej edycji Jesiennych Biegów Przełajowych  
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy – 17 września, godz. 9.00, ul. Solarnia  
w Ornontowicach. 
 
Gminno-Parafialne DoŜynki odbędą się w dniu 11 września br.  
 
Wójt dodał, Ŝe 13 września o godz. 9.00 przed Trybunałem Konstytucyjnym odbędzie się 
rozprawa dotycząca podatku od nieruchomości słuŜących do wydobywania kopalin. 
 
Kolejna sesja odbędzie się 28 września br.  
 
Co do tematu wniesionego przez radnego Marcina Kotyczka, dot. udostępnienia 
pomieszczenia w celu pełnienia dyŜurów radnych Wójt oznajmił, Ŝe odpowiedź zostanie 
udzielona radnemu w późniejszym czasie, po dokonaniu rozeznania, czy inni radni równieŜ 
wyraŜają chęć pełnienia swoich dyŜurów. Odpowiednie lokum zostanie udostępnione. 
Przewodniczący zwrócił się do radnych z prośbą o przemyślenie tej kwestii. 
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Ad. 11 
Kierownik WRiI, Pani Beata Drobny, przedstawiła informacje dot. realizowanych inwestycji.  
 
Ad. 12 
Wpłynęły 2 interpelacje złoŜone przez radnego Marcina Kotyczka, dotyczące: 

1. budowy chodnika z płyt betonowych oraz uzupełnienia brakującego oświetlenia 
między ulicą Kolejową na wysokości posesji nr 77 a ulicą Bankową na wysokości 
posesji nr 8 i 12; 

2. podjęcia starań w celu sprawdzenia, czy decyzja Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ornontowicach dotycząca nie podpisywania z radnymi umów 
cywilnoprawnych jest zgodna z obowiązującym prawem. 

 
Interpelacje zostały przekazane Wójtowi Gminy, celem udzielenia odpowiedzi.  
 
Ad. 13 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrali radni. 
 
Radny Marcin Kotyczka przekazał prośbę mieszkańców ul. Polnej i Kolejowej dotyczącą 
zabudowania w najbliŜszej przyszłości dwóch progów zwalniających od numeru 1 do 
pierwszego skrzyŜowania.  
 
Z kolei w odniesieniu do ul. Polnej (numery 18-27) radny zaproponował uzupełnienie 
oświetlenia drogowego (dołoŜenie 6 nowych lamp, przesunięcie 6 istniejących lamp), tak aby 
lampy były umieszczone na co drugim maszcie. 
 
Radny Krzysztof Kotyczka nawiązał do protokołu z posiedzenia Komisji Rozwoju i Porządku 
Publicznego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w kwestii dotyczącej dokonanego w marcu przeglądu 
dróg na terenie Gminy z udziałem Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Mikołowie, 
przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg oraz przedstawiciela ZGKiW. Z tego przeglądu 
sporządzono protokół, w którym policja wnioskuje, co naleŜy zrobić, aby poprawić 
bezpieczeństwo na drogach naszej Gminy, między innymi na ul. Działkowej. Komisja 
zapoznała się tym protokołem i po sprawdzeniu okazało się, Ŝe do tej pory nie zrobiono nic, 
co zaleciła policja. W związku z tym członkowie komisji wnioskują o rozliczenie winnych tych 
zaniedbań. Radny Kotyczka podkreślił, Ŝe większość tych działań, o których była mowa w 
protokole nie generowała kosztów (ustawienie znaku „zakaz zatrzymywania się” na początku 
ul. Działkowej, czy znaku przy Gminnym Ośrodku Zdrowia). Wspomniał o problemie 
parkowania przy ul. śabik, proponując likwidację prywatnych znaków czy słupków 
parkingowych. Wspomniał teŜ o wiatach przystankowych przy wjeździe na kopalnię „Budryk”, 
gdzie często spotyka się przesiadujące osoby spoŜywające alkohol. 
 
W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe kaŜdy znak na drodze wymaga przygotowania odpowiedniej 
dokumentacji, organizacji ruchu, którą zatwierdza Starosta. Dodał, Ŝe to, co pozornie wydaje 
się do załatwienia „od ręki”, faktycznie nie zawsze moŜna tak szybko zrealizować. Wiaty nie 
naleŜą do Gminy a do kopalni „Budryk”, która płaci za teren, na którym te wiaty stoją. 
Kopalnia „Budryk” wystąpiła o zgodę na postawienie wiat z myślą o swoich pracownikach, 
natomiast utrzymanie porządku to zadanie policji.  
 
Rady Nocoń zainteresowany był spisem powszechnym ludności, który niedawno się 
zakończył. Nawiązał do rachmistrzów, którzy nie odwiedzili kaŜdego domu. W odpowiedzi 
Wójt wyjaśnił, Ŝe było z góry ustalone, Ŝe rachmistrze nie przyjdą do wszystkich. Spis się 
zakończył i w tej chwili rachmistrze juŜ nie będą nikogo spisywać. 
 
Radny Machulik wspomniał, Ŝe w rejonie wjazdu na kopalnię po wschodniej stronie ul. 
Zamkowej brakuje odcinka chodnika. Natomiast po drugiej stronie brakuje przejścia dla 
pieszych. Radny zwrócił się o podjęcie działań, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa  
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w tym rejonie, tym bardziej, Ŝe ruch jest tam bardzo duŜy a rozpoczyna się rok szkolny, tak 
więc duŜo dzieci będzie codziennie tamtędy uczęszczało.  
 
Przewodniczący Rady ponownie zaapelował do radnych o zastanowienie się nad miejscami 
niebezpiecznymi, w szczególności w związku z komunikacją drogową, tak aby odpowiednie 
środki mogły zostać wprowadzone do przyszłorocznego budŜetu gminy. 
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 19.10 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
Tadeusz Zientek 

 
 
 
 
 
 
Po zakończeniu sesji radni przeszli do sali ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, 
gdzie wręczone zostały nagrody laureatom konkursu „Najpiękniejsze Bzy Ornontowic na 20-lecie 
Gminy Ornontowice.” 

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


