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Ornontowice, 25 stycznia 2012 r.  
WWO.0002.00001.2012.SI36 
WWO.ZD.00050.2012 

 
 

PROTOKÓŁ NR XV/12 
z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 25 stycznia 2012 r. 

w godz. 16 00 – 1830 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), a takŜe przybyłych mieszkańców, 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) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na I półrocze 2012 roku, 
2) przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ornontowice 2011r.”, 
3) zmian w załączniku do Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia 

Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji 
podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska  
w Gminie Ornontowice, 

4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach, 

5) dopłaty do ceny ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Ornontowice, 
6) zmian budŜetu gminy na rok 2012, 
7) nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie gminy na 

2013 rok, 
8) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego, 
9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu, 
10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (sfinansowanie zadań 

przewidzianych do realizacji w 2012 roku w ramach projektu SilesiaNet), 
11) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (sfinansowanie 

personelu obsługującego projekt SilesiaNet), 
12) udzielenia dotacji celowej Gminie Mikołów (współfinansowanie zadań 

przewidzianych do realizacji w 2012 roku – „Budowa zintegrowanego systemu 
zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu 
o system informacji o terenie (GIS)”, 

13)  udzielenia dotacji celowej Gminie Mikołów (współfinansowanie obsługi projektu 
pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu 
Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie 
(GIS)”, 
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14) udzielenia dotacji celowej miastu Gliwice („Budowa sieci szerokopasmowej dla 
społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami 
dostępu Hot-spot”), 

15) ustalenia wysokości opłaty za wpis Ŝłobka i klubu dziecięcego do rejestru Ŝłobków  
i klubów dziecięcych, 

16) rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy złoŜonej na Wójta Gminy Ornontowice. 
9. Sprawy bieŜące.  
10. Informacja o realizacji inwestycji w gminie – sprawozdanie z realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji.  
11. Interpelacje radnych. 
12. Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie sesji. 

 
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do porządku radnych – brak uwag. 
 
W związku z brakiem wniosków nastąpiło przejście do kolejnego punktu. 
 
Ad. 3 
Protokół z ostatniej sesji został 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 styczniu br.  
 
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 zostało przesłane radnym wraz z porządkiem obrad. Do powyŜszego 
materiału nie wniesiono pytań ani uwag (załącznik nr 5). 
 
Ad. 8 
W kolejnym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
1) w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy  i Komisji Stałych na I półrocze 
2012 roku. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Plany pracy poszczególnych Komisji zostały odczytane w ramach punktu 5. Plan pracy Rady 
Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

• „Za”: 15 
• „Przeciw”: 0 
• „Głosy wstrzymujące”: 0 
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Uchwała Nr XV/142/12 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i Komisji 
Stałych na I półrocze 2012 roku, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
2) w sprawie: przyj ęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy  Ornontowice 
2011r.”. 
 
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 XV/143/12 w sprawie: przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Ornontowice 2011r.”, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
3) w sprawie: zmian w zał ączniku do Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie 
przyj ęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansow anie kosztów inwestycji 
podmiotów okre ślonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie 
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 XV/144/12 w sprawie: zmian w załączniku do Uchwały Rady Gminy 
Ornontowice w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 
kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony 
środowiska w Gminie Ornontowice, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
4) w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopa trzenie w wod ę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodoci ągowej  
w Ornontowicach. 
 
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 
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Uchwała Nr XV/145/12 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 
w Ornontowicach, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 9 do protokołu. 
 

5) w sprawie: dopłaty do ceny ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy 
Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Zgodnie z treścią protokołów z posiedzeń Komisji, radni przychylili się do wariantu II, zgodnie 
z którym ustala się dopłatę z budŜetu Gminy dla wszystkich odbiorców do 1 m3 
odprowadzanych ścieków w wysokości 1,20 zł (netto).  

Wysokość cen za odprowadzone ścieki dla odbiorców usług po dopłacie:  

 
 
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 XV/146/12 w sprawie: dopłaty do ceny ścieków dla wszystkich odbiorców na 
terenie Gminy Ornontowice, na stan 15-tu radnych została przyjęta 14 głosami „za” przy 
1 wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
6) w sprawie: zmian bud Ŝetu gminy na rok 2012. 
 
Projekt uchwały został odczytany przez Panią Skarbnik. Następnie Wójt dokonał omówienia 
poszczególnych paragrafów.  
 
Radny Krzysztof Kotyczka zapytał o zwiększenie wydatków na budowę sieci 
szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz 
z punktami dostępu Hot-Spot. Poprosił o zastanowienie się, czy gmina nie przeznacza zbyt 
wielu środków na informatyczne inwestycje (GIS, SilesiaNet, WiMAX).  
 
Radny Malczyk zwrócił się z pytaniem skąd taka wysoka suma przy tej pozycji i czy to juŜ 
koniec dofinansowywania tego zadania?  
 
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił zakres projektu związany z SilesiaNet.  
 
Nawiązując do projektu WiMAX oznajmił, Ŝe jest to projekt, do którego Ornontowice 
przystąpiły razem z Miastem Gliwice jako jedna z 14 jednostek samorządowych. Jest to sieć 
bezprzewodowa, która pozwoli w przyszłości doprowadzić do pełnego monitoringu na terenie 
gminy, umoŜliwi dostęp do sieci internetowej w formie hot-spotów. Tego nie zapewnia 
SilesiaNet, która dotyczy budowy sieci światłowodowej. WiMAX to budowa sieci 
bezprzewodowej. Gmina finansuje 15% inwestycji, zyskuje 85%. Kwota dot. Ornontowic to  
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1 mln 290 tys. zł. W projekcie jest teŜ uwzględniony generator, który miałby zabezpieczyć 
zasilanie dla urzędu gminy w przypadku braku prądu. W zeszłym roku wydaliśmy 6 tys. zł na 
prace koncepcyjne, teraz projekt wchodzi w fazę podpisania umowy (do 18 lutego). 
Ostateczne koszty zweryfikują procedury przetargowe natomiast aktualna kwota została 
wyliczona na podstawie przygotowanych kosztorysów realizacji zadania.  
 
Kierownik WRiI wyjaśniła pokrótce róŜnice pomiędzy poszczególnymi projektami. 
 
Sieć VoIP i WiMAX to nowoczesna technologia porozumiewania się przy wykorzystaniu 
szerokopasmowego internetu. Technologia ta umoŜliwia obniŜenie kosztów poprzez 
bezprzewodowe porozumiewanie się, nie korzystanie z usług komunikatorów zewnętrznych, 
jak równieŜ umoŜliwi zarządzanie przestrzenią gminną poprzez podpięcie jej pod system 
monitoringu (skrzyŜowania, sygnalizacja świetlna) a ponadto technologia ta umoŜliwia 
udostępnianie mieszkańcom punktów bezprzewodowego dostępu do internetu.  
 
Z kolei SilesiaNet to infrastruktura, budowa kanałów, kabli, fizyczne połączenie pomiędzy 
jednostkami dla umoŜliwienia transportu danych.  
 
Natomiast GIS to konkretne oprogramowanie, umoŜliwiające wymianę tych danych pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego.  
 
Radny Malczyk pytał takŜe o „Świątynię Dumania” – Kierownik WRiI oznajmiła, Ŝe wyniki 
będą ogłoszone do 18 maja. 
 
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 XV/147/12 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2012, na stan 15-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
7) w sprawie: nie wyra Ŝenia zgody na wyodr ębnienie funduszu sołeckiego w bud Ŝecie 
gminy na 2013 rok. 
 
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 XV/148/12 w sprawie: nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w budŜecie gminy na 2013 rok, na stan 15-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 
8) w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc f inansow ą dla Powiatu 
Mikołowskiego. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
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Radny Krzysztof Kotyczka zauwaŜył, Ŝe zadanie to winno być finansowane z budŜetu 
państwa a nie z budŜetu gminy.  
 
Radni nie wnieśli dalszych pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XV/149/12 w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla 
Powiatu Mikołowskiego, na stan 15-tu radnych została przyjęta 12 głosami za przy  
3 wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
9) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatow i Mikołowskiemu. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radny Krzysztof Kotyczka oznajmił, Ŝe z zasięgniętych przez niego informacji wynika, Ŝe 
monitoring w ogóle nie działa, nie spełnia swoich zadań. Obraz z kamer jest słabo widoczny. 
Radny zwrócił się z pytaniem, czy jest w ogóle sens utrzymywania takiego systemu?  
 
W odpowiedzi Wójt przyznał rację radnemu, zwracając jednocześnie uwagę na to, Ŝe 
projekty sfinansowane ze środków unijnych przez pewien okres po zrealizowaniu, muszą 
funkcjonować - w tym wypadku jest to 5 lat. Wójt dodał, Ŝe naleŜy się zastanowić nad 
poprawą jakości tego sprzętu, namawiając jednocześnie radnych aby nie wycofać się z tego 
zadania, poniewaŜ kamery będą mogły być wykorzystane w późniejszym czasie.  
 
Radny Nocoń zainteresowany był, kiedy projekt dot. sieci WiMAX zacznie funkcjonować. 
Kierownik WRiI odparła, Ŝe do końca 2013 roku.  
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XV/150/12 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Mikołowskiemu, na stan 15-tu radnych została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie 
przeciwnym i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
10) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiato wi Mikołowskiemu 
(sfinansowanie zada ń przewidzianych do realizacji w 2012 roku w ramach projektu 
SilesiaNet). 
 
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 
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Uchwała Nr XV/151/12w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Mikołowskiemu, na stan 15-tu radnych została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie 
wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 
11) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiato wi Mikołowskiemu 
(sfinansowanie personelu obsługuj ącego projekt SilesiaNet). 
 
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”: 14 
• „Przeciw”: 0 
• „Głosy wstrzymujące”: 1 

 
Uchwała Nr XV/152/12 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Mikołowskiemu, na stan 15-tu radnych została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie 
wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

12) w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Mi kołów (współfinansowanie zadań 
przewidzianych do realizacji w 2012 roku – „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania 
Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji  
o terenie (GIS)”. 
 
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 XV/153/12 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Mikołów na stan 15-
tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 
13) w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Mi kołów (współfinansowanie obsługi 
projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu 
Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”. 
 
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 XV/154/12 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Mikołów, na stan  
15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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14) w sprawie: udzielenia dotacji celowej miastu Gl iwice („Budowa sieci 
szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz 
z punktami dostępu Hot-spot”). 
 
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 XV/155/12 w sprawie: udzielenia dotacji celowej miastu Gliwice, na stan  
15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 
15) w sprawie: ustalenia wysoko ści opłaty za wpis Ŝłobka i klubu dzieci ęcego do 
rejestru Ŝłobków i klubów dzieci ęcych. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe w protokołach z posiedzeń Komisji między innymi była 
mowa o wartości 20%.  
 
Radny Krzysztof Kotyczka stwierdził, Ŝe za wpis do działalności gospodarczej nie jest 
pobierana Ŝadna opłata, w tym przypadku teŜ mamy do czynienia z jakąś działalnością. 
Zatem czy ta opłata w ogóle jest zasadna? 
 
Radca Prawny S. Cichecki oznajmił, Ŝe faktycznie jest to quazi działalność gospodarcza, ale 
przepis regulujący tę formę prowadzenia działalności nakłada obowiązek na radę, aby 
ustaliła wysokość opłaty za wpis. Górna granica to 50% minimalnego wynagrodzenia, 
ponadto naleŜy w uchwale przyjąć wartość procentową a nie kwotową.  
 
Radny Machulik zaproponował przyjęcie wartości symbolicznej, gdyŜ załoŜenie Ŝłobka 
będzie plusem dla Ornontowic. Radny proponuje 1% jako symboliczną opłatę. 
 
Z kolei radna Bijak podkreśliła, Ŝe jest to opłata jednorazowa, uwaŜając, Ŝe 20% nie stanowi 
wygórowanej kwoty.  
 
Przewodniczący Rady przychylił się do 20% proponując przegłosowanie tej propozycji.  
W wyniku głosowania, za w/w propozycją opowiedziało się 13 radnych, 2 radnych oddało 
głosy wstrzymujące. 
 
Radni nie wnieśli dalszych pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych (głosowanie dot. 20% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę): 

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

 
Uchwała Nr XV/156/12 w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis Ŝłobka i klubu 
dziecięcego do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych, na stan 15-tu radnych została 
przyjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 20 do 
protokołu. 
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16) w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszka ńca Gminy zło Ŝonej na Wójta Gminy 
Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji z dnia  
10 stycznia br. Zgodnie z jego treścią, z pisemnego wyjaśnienia Pana Wójta jednoznacznie 
wynika, Ŝe Pan Jerzy Jarosz został kierownikiem ZGZG od dnia 01.10.2008r., a więc przed 
wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 21.11.2008r. i obowiązującej od 01.01.2009r. Art. 53 ujęty  
w przepisach końcowych w ust. 3 mówi, iŜ pracownicy którzy w dniu wejścia ustawy w Ŝycie 
nie spełniają warunku, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 mogą nadal być zatrudnieni na 
dotychczasowych stanowiskach. W związku z tym faktem, Komisja Rewizyjna wniosła  
o uznanie skargi za bezzasadną. 
 
Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu uchwały. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych (uznanie skargi za 
bezzasadną): 

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

 
Uchwała Nr XV/157/12 w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy złoŜonej na 
Wójta Gminy Ornontowice, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 
Ad. 9 
W związku z brakiem pytań i uwag punkt „Sprawy bieŜące” został wyczerpany. 
 
Ad. 10 
Kierownik WRiI, Pani Beata Drobny, w ramach omawiania sprawozdania z realizacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji przedstawiła obecnym obszerną prezentację 
multimedialną.  
 
Ad. 12 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 13 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował 
radnych:  

� o wpływie pisma z Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami 
dot. udzielenia dotacji przez Wójta zgodnie z uchwałą Nr VII/72/11 Rady Gminy 
Ornontowice z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia zasad udzielania dotacji 
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 
ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice; 

 
� o wpływie pisma Państwa Nowok* z dnia 14.01.2012 r.; 

 
� o wpływie pisma ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  

z dnia 01.01.2012r. dot. „Śląskich Aktualności Rolniczych”; 
 

� o wpływie pisma skierowanego przez Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego z dnia 18 stycznia 2012r., dot. tzw. „Janosikowego” - pismo zostanie 
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przekazane Pani Skarbnik celem rozpatrzenia i ewentualnego przygotowania pod 
obrady na kolejną sesję Rady Gminy; 

 
� o wpływie pisma Pana Nowok* z dnia 24.12.2011r. 
 

W/w pisma są udostępnione do wglądu radnych w Biurze Rady. 
 

Ponadto Przewodniczący Rady przekazał radnym informacje dotyczące: 
� przekazanych formularzy PIT-R; 
� przekazanych radnym kalendarzy i długopisów; 
� planowanej zmiany Statutu Gminy – we właściwym czasie zostanie zwołana Komisja 

Statutowa; 
� szkolenia wyjazdowego dla radnych, które odbędzie się w kwietniu br.; 
� form przekazywania informacji radnym przez Biuro Rady. 

 
W dalszej części Wójt poinformował obecnych o wpływie pisma z Powiatowego Zarządu 
Dróg, będącego odpowiedzią na pismo wystosowane z ramienia Urzędu Gminy w dniu 
03.01.2012r. Co do skrzyŜowania ulicy Zwycięstwa z ulicą Pośrednią Powiat przewiduje  
w obrębie tego skrzyŜowania wykonanie wyniesionej płyty nawierzchni jezdni analogicznie 
do rozwiązania zastosowanego na skrzyŜowaniu z ulicą Chudowską. Przedmiotowe 
przejście wykonane zostanie z azylem oznakowanym aktywnymi znakami świecącymi tylko 
w nocy lub całodobowo. Zdaniem PZD budowa sygnalizacji w tym miejscu wydaje się być 
nieuzasadniona. 
 
Z kolei dla skrzyŜowania ulicy Orzeskiej z ulicą Grabową opracowana została w ub. roku 
analiza zasadności budowy sygnalizacji świetlnej - budowa sygnalizacji w tym miejscu 
wydaje się być równieŜ nieuzasadniona. 
 
Wójt oznajmił, Ŝe powyŜsze stanowisko wymaga kolejnego spotkania i dopracowania tej 
kwestii.  
 
Kontynuując Wójt oznajmił, Ŝe w lutym będą trwały dalsze prace zmierzające do uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Przed sesją zostanie 
zorganizowane spotkanie z urbanistami i radnymi.  
 
Wójt nawiązał do projektów unijnych w kolejnej perspektywie finansowania UE: 2014-2020. 
Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy w tym zakresie została Pani Beata Drobny. Wójt 
dodał, Ŝe gmina moŜe wybrać 3 obszary spośród 11, w których moŜe ubiegać się o środki. 
Zachęcił radnych do zastanowienia się nad realnymi propozycjami – do końca stycznia.  
 
Następnie Wójt oznajmił, Ŝe 24 lutego br. o godz. 17.00 w sali OSP odbędzie się walne 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze GKS Gwarek Ornontowice. Zachęcił takŜe przy okazji do 
wypełnienia stosownej deklaracji i zostania członkiem rzeczywistym klubu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do pisma z PZD, o którym wcześniej wspomniał 
Wójt, stwierdzając, Ŝe stanowisko przyjęte przez Powiat jest niepokojące. Zwrócił się  
z prośbą o moŜliwość uczestniczenia w spotkaniu z Powiatem, zachęcając do wzięcia w nim 
udziału równieŜ innych radnych.  
 
Następnie ustalony został termin kolejnej sesji – 29 luty, godz. 16.00. 
 
W „Wolnych głosach i wnioskach” radna Teresa Zdzieblik – Kudła zasygnalizowała problem 
zgłaszany przez mieszkańców dotyczący doręczania poczty. Zdaniem wielu mieszkańców 
przesyłki listowe, zamiast trafić do właściwych adresatów, wrzucane są hurtowo do róŜnych 
skrzynek.  
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Kilku radnych potwierdziło, Ŝe taki problem faktycznie występuje.  
 
W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe na sygnał mieszkańców urząd moŜe zareagować  
i wystosować pismo do Poczty z zapytaniem o zgłaszany problem.  
 
Radny Marcin Kotyczka poruszył sprawę zgłaszaną przez mieszkańców Ornontowic  
a dotyczącą kradzieŜy, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Zaproponował zamieszczenie 
stosownej informacji w „Głosie Ornontowic” bądź w „Aktualnościach Ornontowickich”, aby 
uczulić mieszkańców na ten problem. W odpowiedzi radny Krzysztof Kotyczka oznajmił, Ŝe 
rozmawiał o tej kwestii z dzielnicowym – policja nic na ten temat nie wie, nie było oficjalnych 
zgłoszeń.  
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 18.30 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Tadeusz Zientek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Iwona Skrzypczyk 
 
 
 
 
 
 
 

* fragmenty zakreślono w związku z ochroną danych osobowych 
 
 
 


