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WWO.0002.00012.2011.SI36 
WWO.ZD.00037.2012 

 
PROTOKÓŁ NR XIV/11 

z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 21 grudnia 2011 r. 
w godz. 15 30 – 1730 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. Podsumowanie działalności Rady Gminy za 2011 rok. 
7. Informacja o realizacji uchwał i pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy między 

sesjami – podsumowanie 2011 roku.  
8. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej Gminy. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian budŜetu gminy na rok 2011, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice. 

10. Bud Ŝet gminy na 2012 rok: 
1) Przedstawienie projektu uchwały budŜetowej; 
2) Opinia Komisji BudŜetu i Mienia o projekcie budŜetu oraz ewentualne wnioski 

nie przyjęte przez Wójta; 
3) Stanowisko Wójta w przypadku nieuwzględnienia wniosków Komisji BudŜetu  

i Mienia; 
4) Opinia o projekcie budŜetu Regionalnej Izby Obrachunkowej; 
5) Podjęcie uchwały w sprawie budŜetu gminy na rok 2012; 
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ornontowice. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie 
zadania własnego na 2012 rok, 

2) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Ornontowice. 

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

 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował radnych o proponowanych zmianach  
w porządku obrad. W związku z błędem pisarskim wykreślony zostaje projekt uchwały  
z punktu 9 podp. 2. 
 
Druga zmiana dotyczy wprowadzenia w punkcie 11 podpunkt 3 projektu uchwały w sprawie: 
wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa uŜytkowania wieczystego do działki 
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oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3117/154, połoŜonej przy ul. Karola Miarki  
w Ornontowicach. 
 
Radni opowiedzieli się jednogłośnie „za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku 
obrad.  

 
Trzecia zmiana dotyczy wprowadzenia w punkcie 11 podpunkt 4 projektu uchwały w sprawie: 
wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa uŜytkowania wieczystego do działki 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3118/154, połoŜonej przy ul. Karola Miarki  
w Ornontowicach. 
 
Radni opowiedzieli się jednogłośnie „za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku 
obrad.  
 
Radni nie wnieśli uwag co do treści 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. Podsumowanie działalności Rady Gminy za 2011 rok. 
7. Informacja o realizacji uchwał i pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy między 

sesjami – podsumowanie 2011 roku.  
8. Informacja Wójta i Skarbnika Gminy o sytuacji finansowej Gminy. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian budŜetu gminy na rok 2011. 
10. Bud Ŝet gminy na 2012 rok: 

1) Przedstawienie projektu uchwały budŜetowej; 
2) Opinia Komisji BudŜetu i Mienia o projekcie budŜetu oraz ewentualne wnioski 

nie przyjęte przez Wójta; 
3) Stanowisko Wójta w przypadku nieuwzględnienia wniosków Komisji BudŜetu  

i Mienia; 
4) Opinia o projekcie budŜetu Regionalnej Izby Obrachunkowej; 
5) Podjęcie uchwały w sprawie budŜetu gminy na rok 2012; 
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ornontowice. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na 
finansowanie zadania własnego na 2012 rok, 

2) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Gminy Ornontowice, 

3) wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa uŜytkowania 
wieczystego do działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3117/154, 
połoŜonej przy ul. Karola Miarki w Ornontowicach, 

4) wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa uŜytkowania 
wieczystego do działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3118/154, 
połoŜonej przy ul. Karola Miarki w Ornontowicach. 

12. Sprawy bieŜące.  
13. Informacja o realizacji inwestycji w gminie. 
14. Interpelacje radnych. 
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15. Wolne głosy i wnioski. 
16. 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. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń 
Komisji, które odbyły się w miesiącu grudniu. 
 
W dalszej części Przewodniczący Rady poinformował o prezentacji multimedialnej, która 
zostanie za chwilę przedstawiona. W tym miejscu Kierownik Wydziału Środowiska, 
Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, Pani Justyna Sittek-Goj, poinformowała, Ŝe 
pracownia AT GROUP S.A. z Krupskiego Młyna dokonała na zlecenie urzędu gminy 
aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ornontowice. Teraz aby gmina 
mogła wystąpić o środki do WFOŚiGW na realizację, niezbędne jest dokonanie aktualizacji 
programu i jego uchwalenie. Projekt uchwały zostanie przedstawiony radnym w styczniu 
2012r.  
 
Kolejno głos zabrała przedstawicielka pracowni AT GROUP S.A., która zaprezentowała 
obecnym przygotowaną prezentację multimedialną dotyczącą w głównej mierze ankiet 
złoŜonych przez mieszkańców gminy, odzwierciedlających zapotrzebowanie mieszkańców 
na inwestycje w zakresie gospodarki cieplnej i planowanych działań termomodernizacyjnych 
w obiektach.  
 
Radny Malczyk zainteresowany był okresem spłaty poŜyczki oraz warunkami umorzenia.  
 
Ad. 6 
Podsumowanie działalności Rady Gminy za 2011 rok zostało odczytane przez 
Przewodniczącego Rady Gminy i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
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. 
 
W dalszej części Wójt realizując zapisy uchwały Nr XXV/178/08 Rady Gminy Ornontowice  
z dnia 25.06.2008 r. w sprawie Wieloletniego Planu Programów Zdrowotnych dla 
mieszkańców Gminy Ornontowice na lata 2008-2012, przekazał na ręce Przewodniczącego 
Rady informację o zrealizowanych programach zdrowotnych w 2011r., po uprzednim 
odczytaniu w/w pisma. 
 
Ad. 8 
Zestawienie dochodów zostało przesłane radnym wraz z porządkiem obrad (załącznik nr 6).  
 
Pani Skarbnik poinformowała o aktualnych zmianach do zestawienia dochodów.  
 
Do powyŜszego materiału nie wniesiono pytań ani uwag  
 
 
 



 4  

Ad. 9 
 
W kolejnym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
1) w sprawie: zmian bud Ŝetu gminy na rok 2011. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy, 
następnie z treścią projektu zapoznała radnych Skarbnik Gminy, Pani Celina Nowak. 
 
Radny Szołtysek zainteresowany był zwiększeniem wydatków na wymianę okien – plan 
ZGZG. Odpowiedzi udzielił Wójt.  
 
Radny Malczyk zwrócił się o uszczegółowienie kwestii zmniejszenia dochodów z mienia.  
W odpowiedzi Wójt poinformował go, Ŝe chodzi tu głównie o niesprzedane 7 mieszkań  
w budynku wielorodzinnym przy ul. śabik. Dodał, Ŝe gmina będzie analizowała rozwiązanie 
polegające na podniesieniu wartości tych mieszkań poprzez wykonanie wstępnych remontów 
– być moŜe lepszy stan techniczny mieszkań skusi ewentualnych nabywców. 
 
Wójt omówił następnie niektóre pozycje wydatków zawarte w projekcie. 
  
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 XIV/135/11 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2011, na stan 15-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Ad. 10 
Bud Ŝet gminy na 2012 rok: 

1. Przedstawienie projektu uchwały budŜetowej; 
2. Opinia Komisji BudŜetu i Mienia o projekcie budŜetu oraz ewentualne wnioski 

nie przyjęte przez Wójta; 
3. Stanowisko Wójta w przypadku nieuwzględnienia wniosków Komisji BudŜetu  

i Mienia; 
4. Opinia o projekcie budŜetu Regionalnej Izby Obrachunkowej; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie budŜetu gminy na rok 2012; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ornontowice. 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe z uwagi na rangę niniejszego dokumentu, prosi przy 
głosowaniu nad projektem o uzasadnienie swojej decyzji w przypadku oddania głosu 
przeciw, bądź teŜ w przypadku wstrzymania się od głosowania. 
 
Ad. 1 
Pani Skarbnik przedstawiając projekt uchwały budŜetowej na rok 2012, w pierwszej 
kolejności omówiła wykaz zmian w projekcie budŜetu, stanowiący załącznik do protokołu, 
które traktować naleŜy jako autopoprawki do projektu. Radni nie zabrali głosu w tym temacie.  
 
Ad. 2 
Zgodnie z treścią protokołu, Komisja BudŜetu i Mienia pozytywnie opiniuje projekt budŜetu, 
co zostało odczytane w punkcie 5 porządku obrad sesji. 
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Ad. 3 
Stanowisko Wójta w przypadku nieuwzględnienia wniosków Komisji BudŜetu i Mienia – punkt  
zdezaktualizował się. 
 
Ad. 4 
Pani Skarbnik odczytała kolejno stosowne uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 
(załącznik nr 8 do protokołu):  
 

� uchwała nr 4100/IV/156/2011 z dnia 17 listopada 2011r. IV Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłoŜonym 
przez Wójta Gminy Ornontowice projekcie uchwały budŜetowej na rok 2012 wraz  
z uzasadnieniem – opinia pozytywna; 

� uchwała nr 4100/IV/157/2011 z dnia 17 listopada 2011. IV Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłoŜonym 
przez Wójta Gminy Ornontowice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2012-2020 – opinia pozytywna; 

� uchwała nr 4100/IV/158/2011 z dnia 17 listopada 2011. IV Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o moŜliwości 
sfinansowania deficytu w kwocie 420.470,00 zł przedstawionego w projekcie uchwały 
budŜetowej na 2012 rok Gminy Ornontowice – opinia pozytywna. 

 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie budŜetu gminy na rok 2012. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radnych 

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

 
Uchwała Nr XIV/136/11 w sprawie: budŜetu gminy na rok 2012, na stan 15-tu radnych 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice. 
 
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 XIV/137/11 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ornontowice, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu. 
 

W dalszej części głos zabrał Wójt, który serdecznie podziękował Przewodniczącemu i całej 
radzie za mobilizację i tempo pracy. ZłoŜył równieŜ podziękowania swoim najbliŜszym 
współpracownikom.  
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Ad. 11 
W tym punkcie nastąpiło przedstawienie kolejnych projektów uchwał: 
 
1) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz  Województwa Śląskiego na 
finansowanie zadania własnego na 2012 rok. 
 
Radny Malczyk poprosił o informacje w tym zakresie. Kierownik Wydziału Środowiska, 
Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, Pani Justyna Sittek-Goj, oznajmiła, Ŝe w marcu 
weszła w Ŝycie nowa ustawa o transporcie publicznym, która wprowadziła szereg zmian.  
 
Marszałek woj. śl. zwołał zespół prawników, którzy przez 8 miesięcy debatowali nad 
stworzeniem dokumentów i procedur, dzięki którym utrzymana zostanie komunikacja na 
terenie województwa. Po długich konsultacjach zespół doszedł do wniosku, Ŝe jedynym 
słusznym wyjściem jest zmiana ustawy. Doraźnie Marszałek podjął decyzję, Ŝe aktualnie 
przyjęty sposób finansowania będzie stosowany do końca przyszłego roku, potem powinna 
się zmienić ustawa. Po podjęciu aktualnej uchwały, musi być zawarta umowa pomiędzy 
gminą a zarządem województwa. Następny krok to uchwała sejmiku województwa  
i porozumienie pomiędzy Marszałkiem a odpowiednimi organizatorami. Pani Kierownik 
dodała, Ŝe dotacja obejmuje linie autobusowe: 636, 311b i 309, uznawane jako linie 
wojewódzkie, tzn. biegnące pomiędzy więcej niŜ jednym powiatem. 
 
Wójt podkreślił, Ŝe gmina nie przeznacza dodatkowych środków na komunikację, natomiast  
z przeznaczonych środków na ten cel Marszałkowi zostanie przekazana ta część, która jest 
przeznaczona na komunikację wojewódzką i Marszałek te środki rozdysponuje.  
 
Radny Szołtysek wyraził obawę, Ŝe Marszałek moŜe przeznaczyć dotację na inne linie. 
Kierownik WŚPiGG odpowiedziała, Ŝe nie jest to moŜliwe, bowiem wszystkie ustalenia 
zawarte będą w umowie.  
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono dalszych uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XIV/138/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 
Śląskiego na finansowanie zadania własnego na 2012 rok, na stan 15-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
2) w sprawie: okre ślenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo łecznych  
z mieszka ńcami 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”: 15 
• „Przeciw”: 0 
• „Głosy wstrzymujące”: 0 

 
Uchwała Nr XIV/139/11 w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice na stan 15-tu radnych 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 



 7  

 
3) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa u Ŝytkowania 
wieczystego do działki oznaczonej w ewidencji grunt ów numerem 3117/154, poło Ŝonej 
przy ul. Karola Miarki w Ornontowicach. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy, po czym Wójt 
wyjaśnił lokalizację działki na mapie. 
 
Radny Nowak zainteresowany był zapisem w § 1 - czym podyktowane jest to, Ŝe tematem 
przetargu jest prawo uŜytkowania wieczystego a nie sprzedaŜ. Wójt wyjaśnił, Ŝe gmina 
nabyła od kopalni pewne grunty jako grunty w uŜytkowaniu wieczystym. Takim samym jest 
grunt zaplecza przy ul. Zamkowej. Nie wypracowano dotąd formy polegającej na 
przekształceniu tego w grunt będący własnością gminy. Starosta jest posiadaczem gruntów 
Skarbu Państwa. Osoba fizyczna ma moŜliwość przekształcenia takiego gruntu w przyszłości 
w prawo własności. 
 
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 XIV/140/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa 
uŜytkowania wieczystego do działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3117/154, 
połoŜonej przy ul. Karola Miarki w Ornontowicach na stan 15-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
4) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa u Ŝytkowania 
wieczystego do działki oznaczonej w ewidencji grunt ów numerem 3118/154, poło Ŝonej 
przy ul. Karola Miarki w Ornontowicach. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy, po czym Wójt 
wyjaśnił lokalizację działki na mapie. 
 
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 XIV/141/11 w sprawie: wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa 
uŜytkowania wieczystego do działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3118/154, 
połoŜonej przy ul. Karola Miarki w Ornontowicach na stan 15-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Ad. 12 
W Sprawach bieŜących Przewodniczący Rady poinformował o: 

• wpływie skargi na Wójta Gminy Ornontowice złoŜonej przez Pana Nowok* w dniu  
19 grudnia br. Skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia.  
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W skardze podniesione zostały zarzuty dotyczące działań Wójta Gminy Ornontowice, 
polegających na powołaniu na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy 
w Ornontowicach Pana Jerzego Jarosza, co zdaniem skarŜącego jest niezgodne z zapisami 
art. 6 ust. 4 pkt 2 Ustawy o pracownikach samorządowych; 

• wpływie skargi na Zastępcę Wójta Gminy Ornontowice złoŜonej przez Pana Nowok* 
w dniu 19 grudnia br. Przewodniczący dodał, Ŝe sprawa jest bezprzedmiotowa – 
skargę na Zastępcę rozpatruje sam Wójt.  

 
Temat wyjaśnił radca prawny Stanisław Cichecki informując, Ŝe kwestie te reguluje ustawa  
o pracownikach samorządowych. W przepisach istnieje regulacja ustawowa, zgodnie z którą 
pracownik samorządowy, w tym kierownik jednostki, moŜe pozostać na zajmowanym 
stanowisku pomimo nie spełniania wymogu posiadania wyŜszego wykształcenia o ile był 
zatrudniony w dniu wejścia ustawy w Ŝycie (01.01.2009r.).  
 
Przewodniczący poinformował następnie o wpływie pisma z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska wraz z egzemplarzami ksiąŜek: „Stan środowiska w województwie 
śląskim w 2010 roku”, „Ocena stanu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych  
w województwie śląskim w latach 2008-2010”.  
 
Przewodniczący wspomniał o przekazaniu radnym przez Prezesa OSP kalendarzy 
straŜackich na nowy rok.  
 
Kolejno Wójt nawiązał do spotkania, które odbyło się w ubiegłym tygodniu z Prezesem 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, prof. dr hab. Czesławem 
Martyszem, w temacie dalszych działań związanych z opodatkowaniem obiektów 
budowlanych i urządzeń technologicznych w wyrobiskach górniczych. W dniu dzisiejszym 
miało miejsce takŜe spotkanie z prokuratorem w Prokuraturze Okręgowej. Do 5 stycznia 
będzie przygotowany wniosek o kasację wyroku dotyczącego 2003 roku. Prawdopodobnie 
taki sam tok postępowania zostanie przyjęty w stosunku do pozostałych wyroków 
dotyczących kolejnych lat. Wójt dodał, Ŝe urząd czeka na złoŜenie deklaracji podatkowej 
kopalni i prawdopodobnie będzie przystępować do wymierzenia podatku na rok 2012.  
 
Ad. 13 
Kierownik WRiI, Pani Beata Drobny, przedstawiła pokrótce informacje dot. realizowanych 
inwestycji. Szczegółowe podsumowanie w tej kwestii zostanie przekazane radnym  
w miesiącu styczniu 2012r.  
 
Ad. 14 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 15 
W „Wolnych głosach i wnioskach” radny Kaczor oznajmił, Ŝe był świadkiem kolizji drogowej 
na zakręcie ul. Cyprysowej i Świerkowej, prosząc o zabezpieczenie tego miejsca jak równieŜ 
wyjazdu z ul. Cyprysowej na ul. Leśną. 
 
W dalszej części Przewodniczący Rady w związku ze zbliŜającym się końcem roku i ostatnią 
sesją w tym roku złoŜył serdeczne podziękowania Wiceprzewodniczącemu Rady za 
wsparcie, pomoc, zastępstwo, a następnie podziękował wszystkim radnym za współpracę.  
 
Kolejne słowa podziękowań skierował w stronę Wójta, jego Zastępcy, Pani Skarbnik, Pani 
Sekretarz i poszczególnych Kierowników Wydziałów oraz pracowników urzędu i jednostek 
organizacyjnych, dziękując za współpracę i okazywaną serdeczność. 
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W dalszej części Wójt podziękował radnym za jednogłośne uchwalenie budŜetu i okazane 
zrozumienie. Dodał, Ŝe jest to budŜet konieczności a nie marzeń. Słowa podziękowań 
skierował takŜe do nowych radnych. Wójt podziękował radnym za bardzo częste jednogłośne 
podejmowanie uchwał i działanie dla dobra całej wspólnoty mieszkańców. 
 
 
Ad. 16 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 17.30 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Tadeusz Zientek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Iwona Skrzypczyk 
 
 
 
 
 
 

* fragmenty zakreślono w związku z ochroną danych osobowych 
 
 


