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WWO.0002.00011.2011.SI36 
WWO.ZD.00474.2011 

PROTOKÓŁ NR XIII/11 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 23 listopada 2011 r. 

w godz. 16 00 – 1945 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 
12-tu (z 3 nieobecnych radnych 2 usprawiedliwiło swoją nieobecność), 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. Rolnictwo 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) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice, 

2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na 2012 rok, 

3) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Ornontowicach przy ul. Nowej, 

4) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice nieruchomości 
gruntowych połoŜonych w Ornontowicach, stanowiących część ulicy Solarnia, 

5) zmian budŜetu gminy na rok 2011, 
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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 radnym. Radni nie 
zabrali głosu w tym temacie.  
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych o zmianie do porządku obrad, wprowadzonej  
na prośbę Wójta, mianowicie w punkcie 9, podpunkt 7,  dopisany zostanie dodatkowy projekt 
uchwały w sprawie: wyraŜenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych 
nieruchomości oznaczonych jako działki numer 2134/33, 2135/33, 2137/33, 2138/33 
połoŜonych w Ornontowicach w rejonie ul. OkręŜnej oraz 2907/171 połoŜonej  
w Ornontowicach w rejonie ul. Karola Miarki; 
 
Radni opowiedzieli się jednogłośnie „za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku 
obrad.  
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Druga zmiana dotyczy wprowadzenia mianowicie w punkcie 9, podpunkt 8, projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały o 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. 
 
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. Rolnictwo 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) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice, 

2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na 2012 
rok, 

3) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach przy ul. Nowej, 

4) wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornontowice 
nieruchomości gruntowych połoŜonych w Ornontowicach, stanowiących część 
ulicy Solarnia, 

5) zmian budŜetu gminy na rok 2011, 
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice. 
7) wyraŜenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych nieruchomości 

oznaczonych jako działki numer 2134/33, 2135/33, 2137/33, 2138/33 
połoŜonych w Ornontowicach w rejonie ul. OkręŜnej oraz 2907/171 połoŜonej 
w Ornontowicach w rejonie ul. Karola Miarki; 

8) zmiany uchwały o 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. 

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

 
W związku z brakiem 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. 
  



 3 

Ad. 5 
Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ wiodącym tematem sesji jest „ROLNICTWO  
W GMINIE ORNONTOWICE” a następnie przekazał prowadzenie tej części obrad  
Przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, radnej Janinie Kozioł, która 
powitała serdecznie zaproszonych gości: 

� Przedstawiciela Agencji Rynku Rolnego w Katowicach, Pana Witolda Panas, 
� Przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mikołowie, Pana 

Jana Gizdonia,  
� Przedstawiciela Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie, Pana Jakuba 

Cofała, 
� Przedstawiciela Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie, Pana 

Józefa Marksa, 
� Przedstawiciela Działu Ochrony Środowiska Jastrzębskiej Spółki Węglowej KWK 

„Budryk” w Ornontowicach, Pana Jarosława Cygana,  
� Kierownika Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu 

Gminy Ornontowice, Panią Justynę Sittek-Goj. 
 
Zaproszeni goście dokonali charakterystyki poszczególnych instytucji. W ramach omawiania 
tematu przedstawione zostały dwie prezentacje multimedialne. Poruszone zostały takŜe 
kwestie dotyczące obowiązków i uprawnień samorządu po zmianie przepisów prawnych  
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady podziękował gościom za udział  
w sesji. 
 
[Zmiana stanu osobowego radnych – godz. 17.00 – radnych 13]. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń 
Komisji, które odbyły się w miesiącu listopadzie. 
 
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: 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. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

• „Za”: 13 
• „Przeciw”: 0 
• „Głosy wstrzymujące”: 0 
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Uchwała Nr XIII/127/11 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 6 do protokołu. 

 
2) w sprawie:  przyj ęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Orn ontowicach na 2012 rok. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XIII/128/11 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Ornontowicach na 2012 rok, na stan 13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
3) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornon towice 
nieruchomo ści gruntowej poło Ŝonej w Ornontowicach przy ul. Nowej. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady, Kierownik Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości  
i Gospodarki Gruntami omówiła pokrótce przedmiotowy temat. 
  
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XIII/129/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Ornontowice nieruchomości gruntowej połoŜonej w Ornontowicach przy ul. 
Nowej, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 
do protokołu. 

 
4) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ornon towice  
nieruchomo ści gruntowych poło Ŝonych w Ornontowicach, stanowi ących cz ęść ulicy 
Solarnia. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Na prośbę Przewodniczącego Rady, przedmiotowy temat został omówiony przez Wójta 
Gminy. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XIII/130/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Ornontowice nieruchomości gruntowych połoŜonych w Ornontowicach, 
stanowiących część ulicy Solarnia, na stan 13-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 
5) w sprawie: zmian bud Ŝetu gminy na rok 2011. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
Następnie Skarbnik Gminy, Pani Celina Nowak, omówiła poszczególne zapisy zawarte  
w projekcie. 
 
Zabierając głos Wójt omówił największe pozycje związane z wydatkami: 

� modernizacja odcinka sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej i Ogrodowej, 
� wykonanie częściowej modernizacji i rozbudowy oświetlenia w Ornontowicach, 
� budowa oświetlenia ul. Grabowej, 
� wykonanie studni kanalizacyjnej deszczowej oraz zabudowy znaków 

wzbudzanych na azylach w rejonie ul. Kolejowej. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XIII/131/11 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2011, na stan 13-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
6) 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: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XIII/132/11 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ornontowice, na stan 13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu. 

 
7) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych 
nieruchomo ści oznaczonych jako działki numer 2134/33, 2135/33,  2137/33, 2138/33 
poło Ŝonych w Ornontowicach w rejonie ul. Okr ęŜnej oraz 2907/171 poło Ŝonej  
w Ornontowicach w rejonie ul. Karola Miarki. 
 
Projekt uchwały został w całości odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
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Na prośbę Przewodniczącego Rady, przedmiotowy temat został omówiony przez Wójta 
Gminy. 
 
Radny Kubicki zapytał o lokalizację boiska ORLIK na mapie.  
 
Kierownik Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, Pani Justyna 
Sittek-Goj przedstawiła proponowaną autopoprawkę do projektu uchwały – w §2 dopisany 
zostanie ust. 2 o treści: „Traci moc uchwała Nr XXVI/192/08 Rady Gminy Ornontowice z dnia 
30 lipca 2008 roku w części dotyczącej zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 
2907/171 o pow. 1055m2”. 
 
Radny Szołtysek zainteresowany był wielkością działki przy ul. Karola Miarki. Odpowiedzi 
udzielił Wójt (1055m2). Wójt dodał, Ŝe gmina musi dopłacić kwotę ok. 8 tys. zł.  
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono dalszych uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 13 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XIII/134/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na dokonanie zamiany 
niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki numer 2134/33, 2135/33, 
2137/33, 2138/33 połoŜonych w Ornontowicach w rejonie ul. OkręŜnej oraz 2907/171 
połoŜonej w Ornontowicach w rejonie ul. Karola Miarki, na stan 13-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 
8) w sprawie: zmiany uchwały o wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści, 
zwolnie ń oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od 
nieruchomo ści, rolnego i le śnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 201 2 r. 
 
Projekt uchwały został w całości odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy, po czym 
temat wyjaśniła Skarbnik Gminy. W uchwale podjętej na poprzedniej sesji w tym temacie 
pojawiły się zapisy budzące wątpliwości Regionalnej Izby Obrachunkowej. W uchwale nie 
powinno być zwolnień podmiotowych, powinny być tylko zwolnienia przedmiotowe. Aktualny 
projekt został dostosowany do wymagań ustawowych. Ponadto wprowadzono zmianę  
w załączniku do uchwały („Deklaracja na podatek od nieruchomości”) zgodnie  
z obowiązującym stanem prawnym – termin składania zeznania do 31 stycznia kaŜdego roku 
podatkowego (w poprzedniej uchwale termin określony był na dzień 15 stycznia). 
 
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 XIII/135/11 w sprawie: zmiany uchwały o 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 13-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 
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Ad. 10 
W Sprawach bieŜących Przewodniczący Rady poinformował radnych o: 

• złoŜeniu w ustawowym terminie na jego ręce przez Wójta Gminy i Panią Skarbnik 
projektu uchwały budŜetowej na 2012 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Ornontowice; 

• wpływie pisma złoŜonego przez Pana Nowok* w dniu 31.10.2011 oraz przekazanej 
odpowiedzi na to pismo; 

• informacji przekazanej przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dotyczącej 
moŜliwości otrzymania folderu wydanego z okazji Jubileuszu szkoły. 

 
Pisma, o których mowa powyŜej są udostępnione do wglądu radnych w Biurze Rady. 
 
Ad. 11 
Zastępca Wójta przedstawił informacje dot. realizowanych inwestycji.  

 
Szczegółowo omówił zakres zadania dotyczący modernizacji sieci nN przy ulicach: 
Zwycięstwa, Pośrednia, Ogrodowa i Cicha w Ornontowicach. Na zlecenie Vattenfall zostaje 
zmodernizowany fragment sieci elektroenergetycznej przy w/w ulicach. Sieć zostanie 
podzielona na trzy niezaleŜne obwody: 
� Obwód nr 1 - zasilany ze stacji transformatorowej Ornontowice Wieś (ul. Pośrednia na 

odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zwycięstwa 146 po stronie numerów parzystych), 
� Obwód nr 2 - zasilany ze stacji transformatorowej Ornontowice Krótka (ul. Cicha na 

odcinku od stacji transformatorowej do ul. Zwycięstwa; ul. Zwycięstwa na odcinku od 
budynku nr 72 do ul. Pośredniej po stronie numerów parzystych), 

� Obwód nr 3 - zasilany ze stacji transformatorowej Ornontowice Krótka (ul. Cicha na 
odcinku od stacji transformatorowej do ul. Ogrodowej; ul. Ogrodowa; ul. Zwycięstwa na 
odcinku od ul. Ogrodowej do budynku nr 61 po stronie numerów nieparzystych). 

 
Ad. 12 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 13 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrali radni. 
 
Radny Krzysztof Kotyczka poruszył temat dotyczący skrzyŜowania ul. Zwycięstwa  
z ul. Pośrednią. Oznajmił, Ŝe widoczność w okolicy przejścia dla pieszych, w szczególności 
wieczorem, jest bardzo słaba. Znaki są nieodblaskowe, wymagają wymiany bądź 
przerobienia.  
 
Uwagę radnego Kotyczki potwierdził Przewodniczący Rady Gminy, wskazując na istniejące 
zagroŜenie w tym rejonie. 
 
Radna Grzegorzek zwróciła się z pytaniem o moŜliwość zamontowania koszy przed klatkami 
9, 11, 13 przy budynku wielorodzinnym przy ul. śabik. 
 
Następnie głos zabrał radny Kubicki, który odczytał przygotowane obszerne wystąpienie 
dotyczące planowanej lokalizacji budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej. 
W treści wystąpienia poruszone zostały następujące sprawy: 

� konflikt pomiędzy gminą a mieszkańcami sprzeciwiającymi się przyjętej lokalizacji 
nowej siedziby ZGKiW, 

� zagospodarowanie boiska istniejącego w tamtym rejonie (zdaniem radnego boisko 
zostanie zlikwidowane), 

� obawy mieszkańców związane z utworzeniem w obrębie budynku ZGKiW punktu 
zbiórki odpadów niebezpiecznych (radny nawiązał do zagroŜeń wynikających ze 
składowania masy zielonej, odpadów toksycznych i niebezpiecznych), 
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� zwiększenie ruchu kołowego na ul. Bocznej, Jasnej i Słonecznej,  
� brak chodników, 
� usytuowanie tego typu zakładów w sąsiednich miejscowościach (nie w centrach 

miast), 
� argumenty za budową wspólnego budynku dla zakładu oraz oczyszczalni 

(zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów oraz kosztów osobowych, przeznaczenie 
zaoszczędzonych środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa w gminie, czy 
inne waŜne inwestycje), 

� istniejąca uciąŜliwość dla mieszkańców osiedla wynikająca z przetaczania się 
wagonów towarowych i braku ekranów dźwiękochłonnych,  

� atuty istniejącego boiska (naturalność, przestrzeń, brak regulaminów korzystania  
z boiska, kolejny plac sportowy), 

� niepewna sytuacja finansowa gminy związana z opodatkowaniem wyrobisk 
górniczych. 

 
W odpowiedzi głos zabrał Wójt, zwracając uwagę na róŜnice zadań i obowiązków zakładu 
gospodarki wodno-ściekowej i zakładu gospodarki komunalnej i wodociągowej. Nawiązał 
takŜe do warunków pracy w budynku administracyjnym, zlokalizowanym w obrębie 
oczyszczalni i związanych z tym dopuszczeń Sanepidu. Wójt poinformował, Ŝe gmina 
dysponuje pozwoleniem na budowę budynku zakładu, jednak do tego potrzebne są środki 
finansowe. Podkreślił, Ŝe gospodarka wodno-ściekowa nie jest gospodarką non-profit i tak 
teŜ będzie to funkcjonowało w przyszłości w Gminie Ornontowice. Wójt zwrócił się do 
radnych z prośbą o przemyślenie dobrej lokalizacji budynku ZGKiW, raczej w centrum gminy. 
Zwrócił się takŜe o nie wykorzystywanie w swoich wystąpieniach argumentów dot. składnicy 
odpadów, podkreślając, Ŝe przy nowym zakładzie nie będzie Ŝadnej duŜej zbiornicy, tym 
bardziej nie będzie Ŝadnej zbiórki odpadów toksycznych. Będąc przy temacie, Wójt nawiązał 
do planowanej reorganizacji dwóch gminnych jednostek – Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Wodociągowej oraz Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy. 
 
W dalszej części tego punktu, radny Krzysztof Kotyczka poddał pod przemyślenie pomysł 
zorganizowania w odpowiednim czasie (np. w m-cu lipcu) pikniku rowerowego, w trakcie 
którego mógłby odbyć się jakiś konkurs sprawnościowy na rowerze, bądź teŜ moŜliwe byłoby 
zdobycie karty rowerowej. Przewodniczący Rady nadmienił, Ŝe taka inicjatywa juŜ wcześniej 
została wysunięta i prawdopodobnie w przyszłorocznym budŜecie znajdą się środki na 
zorganizowanie tego typu imprezy. 
 
Następnie Wójt poinformował radnych o wysłaniu w dniu 9 listopada br. pisma do Śląskiego 
Wojewódzkiego Komendanta Policji z informacją o odstąpieniu od przedłuŜania 
porozumienia dotyczącego pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirze 
dzielnicowych w Ornontowicach Komisariatu Policji w Orzeszu Komendy Powiatowej Policji 
w Mikołowie. W piśmie zawarto prośbę o pozostawienie na etatach w Komisariacie Policji  
w Orzeszu doświadczonych policjantów rewiru dzielnicowych w Ornontowicach. 
 
Następnie Wójt przekazał informację o zdobyciu przez Gminę Ornontowice 6 miejsca  
w Rankingu ZrównowaŜonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2011  
w kategorii „Gminy Wiejskiej”. Gmina Ornontowice uplasowała się na 6 miejscu w kraju oraz 
1 miejscu w Województwie Śląskim. Głównym celem projektu jest opracowanie 
merytorycznych, organizacyjnych i technicznych podstaw systemowego monitorowania 
zrównowaŜonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów. Ornontowice 
powtórzył sukces roku 2010 utrzymując tę samą, 6 pozycję.  
 
W dalszej części Wójt nadmienił, Ŝe w przyszłym tygodniu będzie uczestniczył w wyjeździe 
studyjnym do Brukseli na zaproszenie posła Bogdana Marcinkiewicza. W Parlamencie 
Europejskim w Brukseli odbędą się Europejskie Dni Węgla, których celem jest prezentacja 
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europejskiego sektora węglowego oraz energetyki, korzystającej z tego paliwa. 
Zaprezentowana zostanie wystawa pt. „Metan – źródło dobrej i zielonej energii”. 
 
Radny Szołtysek zwrócił się z zapytaniem do Z-cy Wójta o „Akcję Zima” oraz sprzęt, jakim 
dysponują firmy, które będą odśnieŜać teren gminy. 
 
Przewodniczący Rady poinformował o kolejnej sesji Rady Gminy – 21 grudnia o godz. 15.30.  
 
Z kolei Wójt oznajmił, Ŝe 15 grudnia o godz. 18.00 odbędzie się uroczystość podsumowania 
20-lecia Samorządności Gminy Ornontowice.  
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 19.45 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Zientek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Iwona Skrzypczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* fragmenty zakreślono w związku z ochroną danych osobowych 


