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Ornontowice, 25 kwietnia 2012 r.  
WWO.0002.00004.2012.SI36 
WWO.ZD.00256.2012 

 
 

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

w godz. 16 00 – 1805 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. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ornontowice wraz z rekomendacjami. 
9. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Ornontowice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2011. 

10. Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu za rok 2011:  
1) Opinie Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Ornontowice za 2011 rok; 
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ornontowice; 
3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: 

� przedłoŜonego przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdania z wykonania 
budŜetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

� wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice (dot. Uchwały Komisji 
Rewizyjnej z dnia 04.04.2012r.); 

4) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budŜetu Gminy Ornontowice za 2011 rok – dyskusja; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Ornontowice za 2011 rok; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice  
za 2011 rok. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015, 
2) zmian budŜetu gminy na rok 2012, 
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice,  
4) zmiany aktualnej Uchwały Rady Gminy Ornontowice dotyczącej ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gminę,  

5) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu gminy dla niepublicznego 
przedszkola, a takŜe trybu i zakresu kontroli wykorzystania tej dotacji,  
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6) wyraŜenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa uŜytkowania 
wieczystego do działki nr 3116/154 usytuowanej w Ornontowicach przy ul. Karola 
Miarki, 

7) wyraŜenia zgody na uŜycie herbu 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  
do porządku obrad. W związku z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 
Oddziału Ornontowice z dnia 24.04.2012, w którym to Zarząd Oddziału wyraŜa negatywną 
opinię do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany aktualnej Uchwały Rady Gminy 
Ornontowice dotyczącej ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę, w/w projekt musi być 
wycofany z porządku obrad. Radca prawny Stanisław Cichecki dodał, Ŝe uzgodnienie to jest 
wiąŜące, toteŜ brak pozytywnej opinii związków zawodowych skutkuje niemoŜnością 
podjęcia przedmiotowej uchwały. 
 
Przewodniczący poddał tę kwestię pod głosowanie - radni opowiedzieli się jednogłośnie „za” 
wycofaniem w/w projektu uchwały z 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. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ornontowice wraz z rekomendacjami. 
9. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Ornontowice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2011. 

10. Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu za rok 2011:  
1) Opinie Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Ornontowice za 2011 
rok; 

2) Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ornontowice; 
3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: 
4) przedłoŜonego przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdania z wykonania 

budŜetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 
5) wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice (dot. Uchwały Komisji 

Rewizyjnej z dnia 04.04.2012r.); 
6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budŜetu Gminy Ornontowice za 2011 rok – dyskusja; 
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Ornontowice za 2011 rok; 
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8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Ornontowice  
za 2011 rok. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015, 
2) zmian budŜetu gminy na rok 2012, 
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice,  
4) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu gminy dla 

niepublicznego przedszkola, a takŜe trybu i zakresu kontroli wykorzystania tej 
dotacji,  

5) wyraŜenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa uŜytkowania 
wieczystego do działki nr 3116/154 usytuowanej w Ornontowicach przy ul. 
Karola Miarki, 

6) wyraŜenia zgody na uŜycie herbu Gminy Ornontowice. 
12. Sprawy bieŜące.  
13. Informacja o realizacji inwestycji w gminie.  
14. Interpelacje radnych. 
15. Wolne głosy i wnioski. 
16. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 3 
Protokół z ostatniej sesji zostały przyjęty zwykłą większością głosów, 14 głosów „za” przy 1 
głosie „przeciw”. 
 
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 kwietniu. 
 
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 
Przewodniczący Rad Gminy poinformował obecnych o wpływie opracowania z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej dot. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie 
Ornontowice wraz z rekomendacjami. 
 
Głos zabrała Pani Joanna Bieniek, Z-ca Kierownika GOPS, informując, Ŝe zasoby pomocy 
społecznej określone w załączniku do Zarządzenia Wójta obejmują w szczególności  
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy 
społecznej w latach 2009-2011 oraz prognozy roku następnego.  
 
Do powyŜszego materiału nie wniesiono pytań ani uwag. 
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Ad. 9 
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Ornontowice  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2011 zostało przekazane radnym 
wraz z porządkiem obrad.  
 
Do powyŜszego materiału nie wniesiono pytań ani uwag (załącznik nr 6). 
 
Ad. 10 
Punkt 10 porządku obrad sesji przyjął brzmienie: 
 
Ad. 10. Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu za rok 2011:  

a) Opinie Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Ornontowice za 2011 rok; 

b) Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ornontowice; 
c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: 

� przedłoŜonego przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdania z wykonania 
budŜetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

� wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice (dot. Uchwały Komisji 
Rewizyjnej z dnia 04.04.2012r.); 

d) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budŜetu Gminy Ornontowice za 2011 rok – dyskusja; 

e) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Ornontowice za 2011 rok; 

f) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice  
za 2011 rok. 

 
 
Rozpoczynając omawianie powyŜszego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady 
przypomniał, Ŝe protokoły z posiedzeń Komisji Stałych zostały odczytane w ramach punktu 
5-tego („Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami”). 
 
Z treści przedmiotowych protokołów wynika, iŜ w trakcie swoich posiedzeń poszczególne 
Komisje Stałe Rady Gminy dokonały wnikliwej analizy sprawozdania z wykonania budŜetu 
Gminy za rok 2011. Szczegółowych wyjaśnień w przedmiotowym temacie, podczas 
wspomnianych posiedzeń, udzielała Pani Skarbnik. Reasumując, Komisje Stałe Rady Gminy 
pozytywnie zaopiniowały Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za rok 2011. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym treść Uchwały Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Ornontowice z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyraŜenia opinii  
o sprawozdaniu Wójta Gminy Ornontowice z wykonania budŜetu za 2011 r., sprawozdaniu 
finansowym gminy, o informacji o stanie mienia komunalnego oraz wystąpienie z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 
19 kwietnia 2012 r. do Rady Gminy Ornontowice, w którym Komisja wnosi o przyjęcie 
sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2011, sprawozdania finansowego gminy oraz 
informacji o stanie mienia komunalnego i udzielenie Wójtowi Gminy Ornontowice 
absolutorium. 

W dalszej części przedstawione zostały stosowne opinie RIO, tj.: 
 

� Uchwała Nr 4100/IV/75/2012 z dnia 23 marca 2012r. IV Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłoŜonym 
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przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2011 rok 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; 

 
� Uchwała Nr 4100/IV/84/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. IV Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice. 

 
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy 
Ornontowice za 2011 rok. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w powyŜszym temacie, w związku z czym Przewodniczący Rady 
odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Ornontowice za 2011 rok: 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radnych 
� Za: 15 
� Przeciw: 0 
� Głosy wstrzymujące: 0 
 

Uchwała Nr XVIII/172/12 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy 
Ornontowice za 2011 rok, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie (załącznik 
nr 7).  
 

 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice za 2011 rok po czym otworzył dyskusję.  
 
W tym miejscu głos zabrał radny Marcin Kotyczka. Radny przedstawił swoje stanowisko 
odnośnie głosowania nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy. Nawiązał do róŜnicy 
poglądów na niektóre sprawy i podejmowane rozwiązania, jednocześnie podkreślając, Ŝe 
radnego i Wójta łączy wspólna rzecz – dobro Gminy i jej mieszkańców. Z uwagi na powyŜsze 
radny oznajmił, Ŝe wstrzyma się od głosowania nad udzieleniem absolutorium, wyraŜając 
nadzieję na dalszą wzajemną dyskusję i konstruktywną wymianę poglądów.  

 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radnych 
� Za: 14 
� Przeciw: 0 
� Głosy wstrzymujące: 1 
 

Uchwała Nr XVIII/173/12 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Ornontowice za 2011 rok, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, 
na stan 15-tu radnych została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się 
(załącznik nr 8).  

 
 

W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy składając gratulacje i wyraŜając słowa 
uznania wręczył wiązanki kwiatów na ręce Wójta Gminy i Pani Skarbnik. 
 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy dziękując Radzie za udzielone absolutorium i dobrą 
współpracę. Skierował takŜe podziękowania w stronę swoich najbliŜszych 
współpracowników. Następnie w wypowiedzi nawiązał do środków finansowych z budŜetu 
gminy, które trafiają do górnictwa.  
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Ad. 11 
W kolejnym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
1) w sprawie: przyj ęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w R odzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 -2015. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały, 
przypominając, Ŝe projekty zostały dostarczone radnym w ustawowym terminie. 
 
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 XVIII/174/12 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015, na 
stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 
 
2) w sprawie: zmian bud Ŝetu gminy na rok 2012. 
 
Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały. 
 
Radny Kaczor poruszył kwestię środków przeznaczanych na zadania projektowe, pytając, 
czy w sytuacji, kiedy gmina ma róŜne niezrealizowane projekty, jest autentyczna potrzeba 
przygotowywania nowych projektów oraz czy nie zachodzi obawa, Ŝe jakieś środki 
przepadną, tym bardziej, Ŝe realizacja tychŜe projektów wiąŜe się z duŜym nakładem 
finansowym.  
 
W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe gmina musi być przygotowana na róŜne sytuacje  
a  projektów powinno być więcej niŜ moŜliwości ich zrealizowania. 
 
Radny Machulik zainteresowany był, z czym się wiąŜe zmniejszenie wydatków na transport 
zbiorowy. W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, Ŝe chodzi tu o zmianę sposobu finansowania 
transportu zbiorowego. Nawiązał przy okazji do racjonalnego wydatkowania środków na ten 
cel. 
 
Radny Szołtysek: poruszył kwestię zabawek na placach zabaw informując, Ŝe zabawki  
z drewna naleŜałoby przeszlifować i pomalować. 
 
Radny Szołtysek pytał takŜe o zakup reduktora mocy, na co merytorycznych wyjaśnień 
udzielił radnemu Wójt.  
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XVIII/175/12 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2012, na stan 15-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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3) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finans owej 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 XVIII/176/12 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Ornontowice, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 
11 do protokołu. 

 
4) w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozlicza nia dotacji z bud Ŝetu gminy dla 
niepublicznego przedszkola, a tak Ŝe trybu i zakresu kontroli wykorzystania tej dotacj i.  
 
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 XVIII/177/12 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z 
budŜetu gminy dla niepublicznego przedszkola, a takŜe trybu i zakresu kontroli 
wykorzystania tej dotacji, na stan 15-tu radnych została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 
głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 
5) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa  
uŜytkowania wieczystego do działki nr 3116/154 usytuo wanej w Ornontowicach przy 
ul. Karola Miarki. 
 
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 XVIII/178/12 w sprawie: wyraŜenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej prawa uŜytkowania wieczystego do działki nr 3116/154 usytuowanej w 
Ornontowicach przy ul. Karola Miarki, na stan 15-tu radnych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
 
6) w sprawie: wyra Ŝenia zgody na u Ŝycie herbu Gminy Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
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Przewodniczący poinformował o autopoprawce w paragrafie 1 projektu uchwały, który przyjął 
brzmienie: „Wyrazić zgodę na uŜycie herbu gminy Ornontowice przez taksówki osobowe 
posiadające licencje udzielone przez Wójta 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 XVIII/179/12 w sprawie: wyraŜenia zgody na uŜycie herbu Gminy 
Ornontowice, 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 10 kwietnia br. 
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego w sprawie uchwalonego 29 lutego br. 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice. Temat pokrótce 
wyjaśnił Wójt, który nawiązał do wariantów prawnych, jakie Gmina moŜe przyjąć w tej 
sytuacji. Pierwszy wariant to zaskarŜenie rozstrzygnięcia nadzorczego do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Rozwiązanie to sugerowane jest przez wykonawcę Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice, tj. Biuro Projektowe, które 
popiera to szeregiem korzystnych rozstrzygnięć WSA, jednakŜe skutkiem tego kroku byłoby 
opóźnienie wejścia w Ŝycie planu o co najmniej 18 miesięcy – okres uzyskania 
prawomocnego wyroku. Wariant drugi przyznający rację Wojewodzie Śląskiemu powoduje, iŜ 
konieczne staje się powtórzenie procedury planistycznej w niezbędnym zakresie tj. 
uzgodnienie z Geologiem Powiatowym, wyłoŜenie do publicznego wglądu zmienionych 
fragmentów oraz ponowne uchwalenie. W tym wariancie wejście w Ŝycie planu opóźniłoby 
się maksymalnie o 6 miesięcy.  Wójt nawiązał kolejno do uwag, które wniósł Nadzór 
Wojewody odnośnie planu. Podkreślił, Ŝe nadrzędnym celem jest wejście w Ŝycie planu, 
który umoŜliwiłby realizację celów inwestycyjnych, o które wnioskowali mieszkańcy a mniej 
istotne wykazanie, kto w ewentualnym sporze ma rację (Wojewoda Śląski czy Biuro 
Projektowe). Tym samym pewne procedury będą musiały być powtórzone a plan 
przygotowany do ponownego uchwalenia. Wójt podkreślił, Ŝe Biuro Projektowe kontynuuje to 
zadanie bez zaangaŜowania dodatkowych środków finansowych.  
 
W dalszej części Przewodniczący Rady poinformował obecnych o wpływie w dniu 29 marca 
br. pisma skierowanego przez Zastępcę Dyrektora ds. SłuŜby Hydrologicznej  
i Meteorologicznej, Głównego Synoptyka Meteorologicznego dr Rafała Bąkowskiego, który 
zwrócił się z wnioskiem o uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego i innych dokumentach zapisów uniemoŜliwiających lokalizację turbin 
wiatrowych i wysokich masztów w sąsiedztwie stacji radarowej. 
 
Przewodniczący oznajmił, Ŝe pismo zostanie przekazane do Wydziału Środowiska, 
Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami celem dostosowania się do zawartych uwag przy 
sporządzaniu planu. 
 
Przewodniczący Rady nawiązał do kwestii oświadczeń majątkowych, informując, Ŝe zgodnie 
ze stanowiskiem Wojewody, w oświadczeniach majątkowych nie trzeba wykazywać 
informacji o stanie majątkowym małŜonka, w tym w zakresie o osiąganych przez niego 
dochodach z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej i zajęć. JeŜeli Urząd 
Skarbowy będzie negował takie stanowisko, Wojewoda prosi o powiadomienie go a on 
będzie interweniował w Ministerstwie Finansów. Podanie zarobku nie jest błędem, natomiast 
nie trzeba tego wykazywać.  
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Wszystkie w/w pisma są udostępnione do wglądu radnych w Biurze Rady. 
 
Ad. 13 
Kierownik WRiI, Pani Beata Drobny, przedstawiła bieŜące informacje dot. realizowanych 
inwestycji.  
 
Ad. 14 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 15 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrał Wójt Gminy, który przekazał następujące 
informacje: 

� do 30 kwietnia moŜna składać wnioski dot. przyznania Statuetek „Ornontowickie Bzy”; 
� 3 maja o godz. 10.30 odbędzie się uroczysta Msza Św. za Ojczyznę; 
� sprawa 2 radarów na terenie Gminy i korespondencji z PZD w tym temacie – Gmina 

wystosowała pismo do PZD, w którym zawarto prośbę o przygotowanie protokołu 
przekazania fotoradaru wraz z osprzętem na majątek Gminy Ornontowice. 
Uruchomienie fotoradarów miało na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na 
terenie gminy oraz powiatu. JeŜeli nie ma fizycznej moŜliwości ich uruchomienia, 
Gmina wykorzysta je do własnych celów; 

� poruszył temat dot. problemów z arkuszami organizacyjnymi Przedszkola -  
w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego mamy o 100 dzieci więcej w wieku  
3-6 lat. Gmina nie moŜe dopuścić do tego, Ŝe zabraknie miejsc dla 3 i 4-latków.  

 
Przewodniczący Rady poinformował o kolejnej sesji Rady – 30 maja.  
 
Radny Malczyk zwrócił uwagę, Ŝe trzeba uporządkować kwestię zakazu wprowadzania psów 
do parku. NaleŜy rozwaŜyć takŜe powstanie w tym rejonie jakiegoś punktu 
gastronomicznego. 
 
Radny Marcin Kotyczka nawiązał do złoŜonej interpelacji w sierpniu ubiegłego roku, 
dotyczącej budowy chodnika z płyt betonowych oraz uzupełnienia brakującego oświetlenia 
między ulicą Kolejową na wysokości posesji nr 77 a ulicą Bankową na wysokości posesji  
nr 8 i 12. W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe do tej pory nie podjęto działań, poniewaŜ trzeba je 
rozpocząć od spraw terenowo-prawnych. Wójt byłby wdzięczny za pomoc radnego  
w określeniu komu najbardziej zaleŜy na w/w postulatach. Podkreślił, Ŝe konieczna jest 
zgoda właścicieli na wejście w posesje i utwardzenie terenu. Dodał, Ŝe trzeba będzie 
zorganizować spotkanie z tymi mieszkańcami.  
 
Radny Kaczor zgłosił, Ŝe pomiędzy jego posesją a posesją sąsiadki rosną 3 duŜe cyprysy  
w znacznym stopniu ograniczające widoczność przy wyjeździe z posesji. Radny 
zainteresowany był procedurami zw. z usunięciem drzew. Przewodniczący RG wyjaśnił, Ŝe 
właściciel posesji winien złoŜyć stosowne pismo do WŚPiGG Urzędu Gminy. 
 
Ad. 16 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 18.05 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
Tadeusz Zientek 

 
Protokołowała: Iwona Skrzypczyk 


