
 - 1 - 

Sprawa: WWO.0002.00010.2011.SI36 
Pismo: WWO.ZD.00423.2011 

 
PROTOKÓŁ NR XII/11 

z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 26 pa ździernika 2011 r. 
w godz. 16 00 – 1910 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.  
 
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. 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji  
i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 
terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 r., 

2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie 
Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 r., 

3) wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 
2012 r., 

4) zmian budŜetu gminy na rok 2011, 
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice, 
6) przyjęcia 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 2012, 

7) zbycia w drodze przetargu lokalnego mieszkalnego nr 411 połoŜonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 11, 

8) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 306 połoŜonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 11, 

9) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  
i młodzieŜy wraz ze studentami z terenu Gminy Ornontowice”, 

10) regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium 
specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice, 

11) ustalenia i przyznania medali pamiątkowych z okazji 20-to lecia Gminy osobom 
zasłuŜonym dla rozwoju samorządności, 

12) popierająca apel Rady Miasta Ruda Śląska, przyjęty w Uchwale Nr 
PR.0007.155.2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.  

9. Wybór ławników sądowych na kadencję 2012-2015 – podjęcie uchwały. 
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 

(2010/2011), w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów (zgodnie z art. 5a ust. 4 
Ustawy o systemie oświaty). 

11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy o dokonanej analizie 
oświadczeń majątkowych za 2010 rok. 

12. Sprawy bieŜące.  
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13. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
14. Interpelacje radnych. 
15. Wolne głosy i wnioski. 
16. Zakończenie sesji. 

 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych o zmianie do porządku obrad – na wniosek 
Wójta, z punktu 8 wykreślony zostaje projekt uchwały z podpunktu 11 w sprawie ustalenia  
i przyznania medali pamiątkowych z okazji 20-to lecia Gminy osobom zasłuŜonym dla 
rozwoju samorządności. 
 
Radni opowiedzieli się 14 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się za wycofaniem 
projektu uchwały z porządku obrad.  
 
Druga zmiana dotyczy wprowadzenia do porządku obrad w punkcie 8 projektu uchwały  
w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawianie gruntów pod garaŜ wolnostojący na terenie 
Gminy Ornontowice po upływie pierwszych 3 lat wydzierŜawiania tych gruntów. 
 
Radni opowiedzieli się jednogłośnie „za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku 
obrad.  

 
Trzecia zmiana dotyczy wprowadzenia do porządku obrad w punkcie 8 projektu uchwały  
w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawianie gruntu pod wiaty przystankowe 
usytuowanego na terenie Gminy Ornontowice po upływie pierwszych 3 lat wydzierŜawienia 
tego gruntu. 
 
Radni opowiedzieli się jednogłośnie „za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku 
obrad.  

 
Czwarta zmiana dotyczy wprowadzenia do porządku obrad w punkcie 8 projektu uchwały  
w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawianie gruntu pod kiosk RUCH usytuowany na 
terenie Gminy Ornontowice po upływie pierwszych 3 lat wydzierŜawienia tego gruntu. 
 
Radni opowiedzieli się jednogłośnie „za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku 
obrad.  

 
Następnie zmieniony porządek obrad został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.  
 
PORZĄDEK OBRAD SESJI  (po wprowadzeniu zmian): 

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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów 
deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego  
i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 r., 

2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie 
Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 r., 

3) wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 
2012 r., 

4) zmian budŜetu gminy na rok 2011, 
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5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice, 
6) przyjęcia 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 2012, 

7) zbycia w drodze przetargu lokalnego mieszkalnego nr 411 połoŜonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 11, 

8) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 306 połoŜonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 11, 

9) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  
i młodzieŜy wraz ze studentami z terenu Gminy Ornontowice”, 

10) regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium 
specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice, 

11) popierająca apel Rady Miasta Ruda Śląska, przyjęty w Uchwale  
Nr PR.0007.155.2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.  

12) wyraŜenia zgody na wydzierŜawianie gruntów pod garaŜ wolnostojący na 
terenie Gminy Ornontowice po upływie pierwszych 3 lat wydzierŜawiania tych 
gruntów, 

13) wyraŜenia zgody na wydzierŜawianie gruntu pod wiaty przystankowe 
usytuowanego na terenie Gminy Ornontowice po upływie pierwszych 3 lat 
wydzierŜawienia tego gruntu, 

14) wyraŜenia zgody na wydzierŜawianie gruntu pod kiosk RUCH usytuowany na 
terenie Gminy Ornontowice po upływie pierwszych 3 lat wydzierŜawienia tego 
gruntu.  

9. Wybór ławników sądowych na kadencję 2012-2015 – podjęcie uchwały. 
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 

(2010/2011), w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów (zgodnie z art. 5a ust. 4 
Ustawy o systemie oświaty). 

11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy o dokonanej analizie 
oświadczeń majątkowych za 2010 rok. 

12. Sprawy bieŜące.  
13. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
14. Interpelacje radnych. 
15. Wolne głosy i wnioski. 
16. Zakończenie sesji. 

 
W związku z brakiem dalszych wniosków nastąpiło przejście do kolejnego punktu. 
 
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 październiku. 
 
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 (załącznik nr 5) zostało przesłane radnym wraz z porządkiem obrad.  
 
Do powyŜszego materiału nie wniesiono pytań ani uwag.  
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Ad. 8 
W kolejnym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
1) w sprawie: wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści, zwolnie ń oraz wzorów 
deklaracji i informacji podatkowych w podatku od ni eruchomo ści, rolnego i le śnego 
na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 r. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały, 
przypominając, Ŝe wszystkie materiały zostały dostarczone radnym w ustawowym terminie. 
 
Temat został szczegółowo przedstawiony na poszczególnych posiedzeniach Komisji przez 
pracowników Wydziału Finansowego i BudŜetu. Radni opowiedzieli się za wariantem 90% 
stawki podatku oraz wariantem 100% w odniesieniu do działalności gospodarczej.  
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XII/112/11 w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 
r., na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 

 
2) w sprawie: okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków transportowych na 
terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 r. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XII/113/11 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2012 r., na stan 15-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
3) w sprawie: wysoko ści stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontow ice od  
1 stycznia 2012 r. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XII/114/11 w sprawie: wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy 
Ornontowice od 1 stycznia 2012 r., na stan 15-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  
a następnie głos zabrała Pani Aleksandra Sewerin, Zastępca Kierownika Wydziału 
Finansowego i BudŜetu (WFiB), która odczytała cały projekt.  
 
Kolejno Wójt omówił zakres inwestycji o nazwie „Świątynia Dumania” – Park Archanioła  
w Ornontowicach. 
 
Kwota na to zadanie została przeniesiona ze środków przeznaczonych na 
termomodernizację budynku sportowego, która to inwestycja nie rozpocznie się w roku 
bieŜącym. Projekt zamyka się na poziomie ok. 1 mln 100 tys. zł. Gmina powinna wykazać 
15% udział, stąd przyjęto szacunkową kwotę w budŜecie: 250 tys. zł. 
 
Następnie Kierownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji (WRiI), Pani Beata Drobny, przedstawiła 
prezentację multimedialną dot. „Świątyni Dumania”. 
 
Poinformowała o pojawieniu się moŜliwości dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego działania 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna, 
Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne. Celem głównym 
priorytetu jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Rodzaje działań moŜliwych do 
realizacji, z zaznaczeniem traktowanych priorytetowo to między innymi budowa (w tym 
rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form 
turystyki dla podmiotów publicznych. 
 
Jest to ostatnia z tego okresu programowania moŜliwość pozyskania środków. Co istotne,  
w tym projekcie współbeneficjetem (odbiorca środków, uŜytkownik danego obszaru) równieŜ 
oprócz jednostek samorządu terytorialnego mogą być organizacje pozarządowe, kościoły  
i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 
stowarzyszenia bądź porozumienia tych podmiotów. 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy publicznej, jest moŜliwie do 
wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalny wkład własny beneficjenta to 
15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 
 
Wobec takiej moŜliwości gmina wpadła na pomysł kontynuowania dobrej passy rewitalizacji 
parku gminnego, poprzez zagospodarowanie dalszej części parku - terenu dawnego 
cmentarza, na co dzień zamkniętego, będącego własnością Parafii. 
 
Pani Kierownik zaprezentowała obrys murów i proponowane przez gminę, a uzgodnione  
z Księdzem Proboszczem, zagospodarowanie tego terenu, zmierzające do przedstawienia 
projektu jako produkt turystyczny, nie obraŜając przy tym uczuć wiernych. Podkreśliła, Ŝe 
istotnym zamierzeniem jest takŜe zaaranŜowanie terenu we współpracy z Księdzem w takiej 
formie, aby teren ten mógł słuŜyć mieszkańcom z zachowaniem sakralnego charakteru.  
 
Termin złoŜenia wniosku o dofinansowanie mija 17 listopada br. Jest to program 
funkcjonalno-uŜytkowy, a nie projekt. Określa pewne wytyczne zagospodarowania terenu  
i szacunkowe koszty.  
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Natomiast po przyznaniu dofinansowania moŜliwe będzie rozpisanie postępowania 
przetargowego na realizację w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Jak juŜ wcześniej wspomniano 
wkład własny gminy wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 
 
Pani Kierownik jeszcze raz podkreśliła, Ŝe właścicielem terenu jest Parafia. Ksiądz na 
podstawie porozumienia z gminą oddaje teren do dyspozycji. Gmina realizuje projekt jako 
beneficjent, odbiorca środków.  
 
Głównym celem przedsięwzięcia jest wyeksponowanie historii Ornontowic, usakralnienie 
tego miejsca, udostępnienie go mieszkańcom. Przedstawione koncepcje powstały pod 
kierunkiem i sugestiami Księdza Proboszcza. Koncepcja została równieŜ wstępnie 
uzgodniona z Konserwatorem Zabytków. 
 
Radna Zdzieblik-Kudła zwróciła się z zapytaniem, czy budynek starej szkoły wchodzi  
w zakres opracowania – Pani Kierownik oznajmiła, Ŝe nie.  
 
Radny Malczyk był zainteresowany przeznaczeniem środków, które aktualnie znalazły się  
w projekcie uchwały. Pani Kierownik odpowiedziała, Ŝe znikoma część (ok. 13 tys. zł) 
przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem aktualizacji programu 
funkcjonalno-uŜytkowego dla całego parku. Natomiast na moment złoŜenia wniosku naleŜy 
wykazać, Ŝe gmina dysponuje środkami w budŜecie; kwota ta będzie musiała być ujęta w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. Rozstrzygnięcie nastąpi dopiero w maju 2012r.  
  
Radny Kubicki poprosił o informację, kto będzie dbał o teren w przypadku pozyskania 
dofinansowania. Kierownik WRiI oznajmiła, Ŝe przez 5 pierwszych lat gmina jest 
zobowiązana do utrzymywania tego obiektu, a później będzie to zaleŜne od porozumienia 
zawartego z właścicielem obiektu. 
  
Radny wyraził zaniepokojenie tym faktem, uwaŜając, Ŝe nakłady finansowe poniesie gmina, 
a obiektem będzie dysponował Ksiądz. 
 
Radny Kubicki zainteresowany był, co się stanie w przypadku niepozyskania 
dofinansowania? Kierownik WRiI odpowiedziała, Ŝe wówczas kwota zabezpieczona na ten 
cel nie będzie uruchamiana.  
 
Na kolejne pytanie dotyczące szansy pozyskania dofinansowania Pani Kierownik oznajmiła, 
Ŝe jest to loteria - wszystko zaleŜy od zainteresowania projektem i uznania go za 
innowacyjny, uŜyteczny dla regionu. Wójt dodał, Ŝe im dziwniejszy projekt, tym ma większe 
szanse wzbudzenia zainteresowania.  
 
Radny Szołtysek zadał pytanie o pomysłodawcę projektu oraz o budynek starej szkoły.  
 
W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe gmina będzie dalej podejmowała z Księdzem Proboszczem 
temat związany z budynkiem starej szkoły, aby w krótkim czasie przedmiotowa działka 
została wysprzątana. Sama rozbiórka kosztowałaby ok. 50 tys. zł. Wójt dodał, Ŝe czynione są 
starania zmierzające do wyburzenia budynku i odtworzenia go na nowo. Obiekt taki byłby 
bardzo przydatny w kontekście zaplecza dla rewitalizowanego parku. Jednak z nowym 
budynkiem wiąŜą się równieŜ pewne koszty utrzymania, dlatego temat ten musi zostać 
dogłębnie przeanalizowany.  
 
Będąc przy temacie rewitalizacji parku, Pani Kierownik WRiI oznajmiła, Ŝe 28 października 
br. odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa 
Śląskiego 2011”. Gmina Ornontowice zgłosiła do konkursu „Rewitalizację obiektu 
zabytkowego – Park Gminny w Ornontowicach”. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna 
Województwa Śląskiego 2011” to coroczny, otwarty konkurs pod patronatem Marszałka, 
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którego celem jest promocja dobrej jakości realizacji urbanistycznych i architektonicznych 
kształtujących przestrzeń publiczną województwa. Na tegoroczną – 12 edycję konkursu – 
wpłynęło 60 zgłoszeń z 34 gmin.  
 
W dalszej części Wójt odwołał się do pozycji dotyczącej dotacji dla OSP (łącznie 340 tys. zł). 
Wstępnie oszacowano jego wartość na ok. 40-50 tys. zł. Gmina będzie zmierzała do wyceny 
i zbycia samochodu. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

• „Za”: 12 
• „Przeciw”: 0 
• „Głosy wstrzymujące”: 3 

 
Uchwała Nr XII/115/11 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2011, na stan 15-tu 
radnych została przyjęta 12 głosami „za” przy 3 głosach wstrzymujących się i stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

 
5) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansow ej Gminy Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

• „Za”: 14 
• „Przeciw”: 0 
• „Głosy wstrzymujące”: 1 

 
Uchwała Nr XII/116/11 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ornontowice, na stan 15-tu radnych została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie 
wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
6) w sprawie: przyj ęcia 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 2012. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XII/117/11 w sprawie: przyjęcia 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 2012, na 
stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 
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7) w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalnego m ieszkalnego nr 411 poło Ŝonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 11. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XII/118/11 w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalnego mieszkalnego 
nr 411 połoŜonego w Ornontowicach przy ul. śabik 11, na stan 15-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 
8) w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mies zkalnego nr 306 poło Ŝonego  
w Ornontowicach przy ul. śabik 11. 
 
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 XII/119/11 w sprawie: zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 
306 połoŜonego w Ornontowicach przy ul. śabik 11, na stan 15-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
9) w sprawie: przyj ęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolni onych dzieci 
i młodzie Ŝy wraz ze studentami z terenu Gminy Ornontowice”. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

• „Za”: 13 
• „Przeciw”: 0 
• „Głosy wstrzymujące”: 2 

 
Uchwała Nr XII/120/11 w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŜy wraz ze studentami z terenu Gminy 
Ornontowice”, na stan 15-tu radnych została przyjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach 
wstrzymujących się 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. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy zainteresowany był nowo wprowadzonym słowem do 
treści regulaminu – „kolegia”. 
 
W odpowiedzi głos zabrała Sekretarz Gminy, Pani Joanna Jeleń, która w ramach 
autopoprawki zaproponowała wykreślenie tego słowa, w celu uniknięcia błędnej interpretacji 
zapisów Regulaminu. W razie konieczności Urząd zwróci się do danej placówki o określenie 
jej statusu. 
 
Słowo „kolegia” zostało wykreślone z treści regulaminu. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono dalszych uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

• „Za”: 14 
• „Przeciw”: 0 
• „Głosy wstrzymujące”: 1 

 
Uchwała Nr XII/121/11 w sprawie: regulaminu zawierającego zasady przyznawania  
i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych  
w Gminie Ornontowice, na stan 15-tu radnych została przyjęta 14 głosami „za” przy  
1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 
11) popieraj ąca apel Rady Miasta Ruda Śląska, przyj ęty w Uchwale Nr 
PR.0007.155.2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.  
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady poinformował obecnych o wpływie pisma Przewodniczącego Rady 
Miasta Ruda Śląska z dnia 7 września 2011r., nr PR.0002.9.2011, zawierającego prośbę  
o wyraŜenie poparcia dla treści apelu przyjętego przez Radę Miasta Ruda Śląska w uchwale 
Nr PR.0007.155.2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej w związku ze skutkami realizacji „Pakietu Klimatyczno – Energetycznego UE 3x20”. 
W odpowiedzi na w/w pismo przygotowany został stosowny projekt uchwały.  
 
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 XII/122/11 popierająca apel Rady Miasta Ruda Śląska, przyjęty  
w Uchwale Nr PR.0007.155.2011 z dnia 25 sierpnia 2011r., na stan 15-tu radnych 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 
12) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na wydzier Ŝawianie gruntów pod gara Ŝ wolnostoj ący 
na terenie Gminy Ornontowice po upływie pierwszych 3 lat wydzier Ŝawiania tych 
gruntów. 
 
Projekt 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  
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• „Za”: 15 
• „Przeciw”: 0 
• „Głosy wstrzymujące”: 0 

 
Uchwała Nr XII/123/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na wydzierŜawianie gruntów pod 
garaŜ wolnostojący na terenie Gminy Ornontowice po upływie pierwszych 3 lat 
wydzierŜawiania tych gruntów, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 
13) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na wydzier Ŝawianie gruntu pod wiaty przystankowe 
usytuowanego na terenie Gminy Ornontowice po upływi e pierwszych 3 lat 
wydzier Ŝawienia tego gruntu. 
 
Projekt 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 XII/124/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na wydzierŜawianie gruntu pod 
wiaty przystankowe usytuowanego na terenie Gminy Ornontowice po upływie 
pierwszych 3 lat wydzierŜawienia tego gruntu, na stan 15-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 
14) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na wydzier Ŝawianie gruntu pod kiosk RUCH 
usytuowany na terenie Gminy Ornontowice po upływie pierwszych 3 lat 
wydzier Ŝawienia tego gruntu.  
 
Projekt 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 XII/125/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na wydzierŜawianie gruntu pod 
kiosk RUCH usytuowany na terenie Gminy Ornontowice po upływie pierwszych 3 lat 
wydzierŜawienia tego gruntu, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 
Ad. 9 

Wybór ławników s ądowych na kadencj ę 2012-2015 – podj ęcie uchwały. 
 
Radca Prawny Stanisław Cichecki, będący jednocześnie Przewodniczącym Zespołu d/s 
wyboru ławników sądowych, przedstawił szeroko temat dotyczący wyborów ławników na 
kadencję 2012-2015.  
 
Przewodniczący Zespołu przypomniał, Ŝe Rada Gminy Ornontowice najpóźniej  
w październiku br. winna dokonać wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015 w liczbie: 
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� do Sądu Okręgowego 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 tylko 1 kandydat – Pani Małgorzata Mrozek. 
Zgłaszający – Sąd Rejonowy w Mikołowie – przedstawił tę kandydaturę w ramach reelekcji 
jako kandydata do Wydziału Rodzinnego, tym samym wybór ławników w Gminie 
Ornontowice nie będzie obejmował kandydatów do Sądu Okręgowego.  
 
Zespół d/s wyboru ławników sądowych spotkał się dwukrotnie w dniach 12 sierpnia  
i 18 października br.  
 
Po dokonaniu analizy dokumentów zgłoszenia kandydatki na ławnika, Pani Małgorzaty 
Mrozek, oraz pozyskanej opinii Policji o kandydatce, Zespół uznał, Ŝe zgłoszenie pod 
względem formalnym jest prawidłowe i odpowiada wymogom przepisów ustawy z dnia 27 
lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 Nr 98, poz. 1070  
z późn. zm.) 
 
JednakŜe pojawiła się przeszkoda – mianowicie zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu 
Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2011r., z moŜliwości 
kandydowania na stanowisko ławnika sądowego wyłączeni są kuratorzy społeczni.  
 
Z karty zgłoszenia wynikało, Ŝe kandydatka zgłoszona w Gminie Ornontowice pełni funkcję 
kuratora społecznego, co stanowiło przesłankę wykluczającą tę kandydaturę. 
 
Przewodniczący Zespołu nawiązał kontakt z Panią Mrozek w celu poinformowania jej  
o aktualnym stanie prawnym i niemoŜności ubiegania się o mandat ławnika w przypadku 
pełnienia funkcji kuratora społecznego. W związku z powyŜszym, Pani Małgorzata Mrozek,  
w dniu 24 października 2011r. złoŜyła pismo (załącznik nr 20 do protokołu), informujące  
o zrzeczeniu się funkcji kuratora społecznego z dniem 1 stycznia 2012. Oświadczenie to 
złoŜyła pod warunkiem skuteczności i waŜności wyboru na ławnika Sądu Rejonowego  
w Mikołowie na kadencję 2012-2015. Tym samym Zespół przedstawia radzie tę kandydaturę 
na ławnika do Sądu Rejonowego w Mikołowie. 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe wraz z porządkiem obrad radni otrzymali Regulamin 
głosowania w wyborach ławników sądowych na kadencję 2012-2015 (załącznik nr 21), który 
naleŜy przyjąć w drodze głosowania.  
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

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

 
Regulamin został przyjęty jednogłośnie. 
 
W dalszej części nastąpiło wyłonienie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący 
Rady zaproponował kandydatury: 

� radnego Arkadiusza Nowaka – który wyraził zgodę, 
� radnego Ryszarda Milanowskiego – który wyraził zgodę. 

 
Zgodnie z Regulaminem, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do 
głosowania, rozdania ich a następnie zebrania wypełnionych kart. 



 - 12 - 

 
Po przeliczeniu kart Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół, będący załącznikiem nr 22 do 
niniejszego protokołu, który został odczytany przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 
 
Zgodnie z jego treścią, kandydatka na ławnika, Pani Małgorzata Mrozek otrzymała: 
a) za wyborem kandydata na ławnika - 14 głosów 
b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika - 0 głosów 
c) głosy wstrzymujące   - 1 głos 
 
Wobec powyŜszego, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, Ŝe Pani Małgorzata Mrozek uzyskała 
więcej głosów za wyborem niŜ przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu 
Rejonowego w Mikołowie.  
 
Radca Prawny Stanisław Cichecki oznajmił, Ŝe jest to uchwała stwierdzająca wynik wyborów 
w głosowaniu tajnym, zatem nie podlega głosowaniu.  
 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.  
 

Uchwała Nr XII/126/11 w sprawie: wyboru ławników sądowych na kadencję  
2012-2015 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 
Ad. 10 
W tym punkcie głos zabrała Pani Jolanta Malczyk, Inspektor Wydziału Organizacyjnego, 
która przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą realizacji zadań oświatowych za 
poprzedni rok szkolny 2010/2011. 
 
Zgodnie z art. 5a ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, 
przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach tych typów, których prowadzenie naleŜy do zadań 
własnych jednostki samorządu terytorialnego.  
 
Ad. 11 

Informacja Przewodnicz ącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy o dokonanej analiz ie 
oświadcze ń majątkowych za 2010 rok. 

 
W oparciu o art. 24h ust. 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity  
Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Przewodniczący Rady przedstawił Radzie Gminy: 

� informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych  
w terminie 30 dni od dnia złoŜenia ślubowania; 

� informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2010 rok złoŜonych 
przez radnych.  

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 

W dalszej części Wójt Gminy przedstawił Radzie Gminy informację o dokonanej analizie 
oświadczeń majątkowych za 2010 rok, złoŜonych przez osoby do tego zobowiązane, jak 
równieŜ informację o dokonanej w ciągu roku analizie oświadczeń majątkowych (oraz ich 
korekt), złoŜonych w związku z odwołaniem ze stanowiska i powołaniem na stanowisko 
przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady odczytał równieŜ pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie 
z dnia 21 października 2011r., nr AP-077/96/11/AK, dotyczące wyniku przeprowadzonej 
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analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników do tego zobowiązanych za 2010 
rok. Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Będąc przy temacie, Przewodniczący Rady nadmienił, Ŝe w związku z dalszymi licznymi 
wątpliwościami pojawiającymi się przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych, w I kwartale 
przyszłego roku zostanie zorganizowane szkolenie dla radnych, które poprowadzi 
przedstawiciel Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
Ad. 12 
W Sprawach bieŜących Przewodniczący Rady poinformował o wpływie pisma Pana Nowok* 
z dnia 3 października 2011r. - ciąg dalszy sprawy dot. wymiany stolarki okiennej.  
 
W tym miejscu głos zabrał Wójt informując, Ŝe na 9 listopada br. wyznaczono wizytę 
rzeczoznawcy u Państwa Nowok*, który stwierdzi, czy okno nadaje się do wymiany,  
czy teŜ nie. 
 
W/w pismo jest udostępnione do wglądu radnych w Biurze Rady. 
 
Ad. 13 
Kierownik WRiI, Pani Beata Drobny, przedstawiła bieŜące informacje dot. realizowanych 
inwestycji.  
 
Wspomniała, Ŝe na poniedziałek na godz. 10.00 został wyznaczony termin odbioru 
końcowego modernizacji ul. Dworcowej, na odcinku od ul. Orzeskiej do połączenia z drogą 
wojewódzką nr 925 na terenie Miasta Mikołowa. Przypomniała, Ŝe zadanie to realizowane 
było z udziałem środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  
(tzw. „schetynówki”). 
 
Zintensyfikowały się działania zmierzające do doprowadzenia do złoŜenia całości 
dokumentacji do ZUD (Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Starostwie) dotyczącej 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w centralnej i północnej części gminy.  
 
W ostatnich 2 tygodniach miały miejsce odwierty geologiczne związane z opracowaniem 
dokumentacji geologicznej jako niezbędny i ostatni element przed uzyskaniem pozwolenia 
na realizację inwestycji celu publicznego – mowa tu o łączniku pomiędzy ul. Orzeską, 
Dworcową a ul. Zamkową.  
 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli uwag.  
 
Ad. 14 
Nie wpłynęły interpelacje radnych, stąd punkt został wyczerpany.  
 
Ad. 15 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrał Przewodniczący Rady, który przekazał 
następujące informacje: 

� kolejna sesja odbędzie się 30 listopada br., 
� 11 listopada br. o godzinie 10.30 odprawiona zostanie uroczysta Msza Św. za 

Ojczyznę. 
 
Następnie Wójt odniósł się do cennej inicjatywy radnej Małgorzaty Grzegorzek, polegającej 
na wykonaniu prac remontowych chodnika przy budynku wielorodzinnym przy ul. śabik 9, 
11, 13. Inicjatywa ta została zauwaŜona przez mieszkańca, Pana Nowok*, który w piśmie z 
dnia 5 września br., zwrócił się do Wójta Gminy z listą pytań dotyczących tego 
przedsięwzięcia (m.in. zgody na remont chodnika, złoŜenia przez radną stosownych 
dokumentów, odpowiedzialności materialnej za nieskończenie zadania, posiadanych 
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kwalifikacji, itp.). Na przedmiotowe pismo wystosowana została odpowiedź z ramienia 
Gminy.  
 
Kolejno Wójt odniósł się do wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
ustalenia i przyznania medali pamiątkowych z okazji 20-to lecia Gminy osobom zasłuŜonym 
dla rozwoju samorządności. Okazuje się, Ŝe w przypadku ustalenia takiej formy 
uhonorowania osób zasłuŜonych, konieczne będzie uzyskanie opinii Komisji Heraldycznej, 
co potrwałoby ok. 4-5 miesięcy. Przy okazji Wójt nadmienił, Ŝe przy zmianie wizerunku herbu 
widniejącego na statuetce „Ornontowickie Bzy” zgodnie z podjętą Uchwałą, konieczne 
będzie uzyskanie zgody Prezydenta RP. Z uwagi na wspomniane procedury zadecydowano, 
Ŝe wzór medalu zostanie przyjęty Zarządzeniem Wójta (wtedy opinia Komisji nie jest 
konieczna). Wójt przedstawił radnym graficzny wizerunek medalu.  
 
W dalszej części Wójt poruszył temat opodatkowania urządzeń technologicznych  
w wyrobiskach górniczych oraz ostatniej rozprawy w WSA w Gliwicach. Wójt poinformował 
radnych, Ŝe Gmina nie wyczerpała wszystkich moŜliwości domknięcia tematu. Sprawą 
zajmują się prawnicy. W momencie kiedy gmina otrzyma wyrok na piśmie, będzie 30 dni na 
złoŜenie skargi kasacyjnej. Pod okiem mecenasa prowadzącego sprawę, zespół ekspercki 
szeroko przedstawił prawnikom pojęcie budowli. Wójt oznajmił, Ŝe prawdopodobnie gmina 
będzie chciała powołać się na to, Ŝe nie wszystkie moŜliwości, które dał Trybunał 
Konstytucyjny w tej konkretnej sprawie zostały wykorzystane. W kolejnych decyzjach 
kompetentne osoby, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, zjadą pod powierzchnię i tam 
ocenią sytuację. Wójt podkreślił jednoznacznie, Ŝe jego zdaniem podatek słusznie się 
gminom naleŜy i musi być zapłacony, a w przeciwnym wypadku konieczna jest zmiana 
prawa podatkowego. 
 
Następnie Wójt poinformował radnych, Ŝe w drugim tygodniu listopada zorganizowane 
zostanie spotkanie robocze, dotyczące przedstawienia propozycji inwestycji do projektu 
budŜetu gminy na rok 2012. Wójt zwrócił się do radnych z prośbą o przemyślenie zadań 
inwestycyjnych, w szczególności tych mniejszych, których niewykonanie byłoby bardzo 
uciąŜliwe dla mieszkańców.  
 
Radny Malczyk poprosił o zainteresowanie w kwestii dotyczącej Potoku Ornontowickiego, 
informując, Ŝe okresowo przez 2-3 tygodnie woda w Potoku jest nieczysta. Później sytuacja 
wraca do normy i za jakiś czas problem znowu się powtarza.  
 
Ad. 16 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 1910 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Zientek 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Iwona Skrzypczyk 
 
 
 
 
 
 
 

* fragmenty zakreślono w związku z ochroną danych osobowych 


