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Ornontowice, 30 maj 2012 r.  
WWO.0002.00005.2012.SI36 
WWO.ZD.00284.2012 

 
PROTOKÓŁ NR XIX/12 

z sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła si ę w dniu 30 maja 2012 r. 
w godz. 16 00 – 1810 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 
14-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. Bezpiecze ństwo 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) zmian budŜetu gminy na rok 2012, 
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice,  
3) zmiany zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród dla 

osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe a takŜe nagród pienięŜnych dla 
trenerów i innych osób (działaczy sportowych) wyróŜniających się osiągnięciami  
w działalności sportowej, 

4) zmiany aktualnego regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 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 o ewentualne uwagi do treści 
porządku obrad. 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 Rady przypomniał, Ŝe wiodącym tematem sesji jest „Bezpiecze ństwo  
w Gminie Ornontowice” , oddając głos Przewodniczącemu Komisji Rozwoju i Porządku 
Publicznego, radnemu Krzysztofowi Kotyczka. 
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W sesji nie wziął udziału zaproszony Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Mikołowie. 
 
W ramach tego punktu głos zabrali zaproszeni goście: 

� Henryk Szary – Naczelnik OSP Ornontowice, 
� Michał Siedlaczek – Sekretarz OSP Ornontowice, 
� Piotr Gawliczek – Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu, 
� Lucjan Kret – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Orzeszu, 

którzy omówili szeroko kwestie związane z pojęciem bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Ornontowice i odpowiadali na pytania radnych w tym zakresie. Przedstawiona została 
ponadto prezentacja multimedialna dokumentująca pracę policjantów Komisariatu Policji  
w Orzeszu z uwzględnieniem zdarzeń, które mają miejsce na terenie Ornontowic. 
 
W trakcie dyskusji omawiano kwestie dotyczące: 

� konieczności doposaŜenia nowego wozu straŜackiego, 
� szkoleń, w których biorą udział straŜacy, 
� wypalania traw, 
� starań podejmowanych przez Zarząd OSP o pozyskanie środków na dofinansowanie 

samochodu, 
� wyszkolenia druhów pod kątem umiejętności udzielania pomocy medycznej, 
� wakatów w Komisariacie Policji w Orzeszu. 
 

W tym punkcie głos zabrał równieŜ Wójt, który nawiązał do niedoszłego spotkania  
u Wojewody w temacie związanym z propozycją likwidacji małych posterunków policji. 
 
Radny Krzysztof Kotyczka poruszył temat dot. ul. Bujakowskiej. W związku z eksploatacją 
górniczą prowadzoną przez KWK „Bolesław Śmiały” na terenie Gminy Ornontowice, odcinek 
ok. 400m ulicy Bujakowskiej (droga 925) ulega ciągłym uszkodzeniom. Na drodze powstają 
poprzeczne garby a przejeŜdŜające przez te garby samochody wywołują ogromny hałas, 
natomiast w domach odczuwalne są wstrząsy. Ponadto w w/w rejonie znacznie wzrósł ruch 
duŜych samochodów cięŜarowych, co wpływa na znaczny dyskomfort (drŜące domy, 
pękające tynki, sufity, uciąŜliwy hałas szczególnie w godzinach porannych). Zwracając się 
szczególnie do przedstawicieli Policji, radny nawiązał do znaku ograniczenia prędkości  
w tym rejonie, którego nikt nie przestrzega. Uprzedził funkcjonariuszy, Ŝe na skutek 
bezsilności i braku pomocy ze strony róŜnych instytucji, mieszkańcy przygotowują się do 
blokady tej drogi.  
 
W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Rady podziękował gościom za udział  
w sesji. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń 
Komisji, które odbyły się w miesiącu maju. 
 
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 (załącznik nr 5).  
 
Radny Krzysztof Kotyczka zainteresowany był pozycją dotyczącą zwrotu dotacji 
(komunikacja), na co odpowiedzi związanej z przyjętymi procedurami prowadzenia rozliczeń 
udzieliła Pani Skarbnik. 
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Ad. 9 
W kolejnym punkcie radni dyskutowali nad projektami poszczególnych uchwał: 
 
1) w sprawie: zmian bud Ŝetu gminy na rok 2012. 
 
Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XIX/180/12 w sprawie: zmian budŜetu gminy na rok 2012, na stan 14-tu 
radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
2) 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: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XIX/181/12 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Ornontowice, na stan 14-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

 
3) w sprawie: zmiany zasad, trybu przyznawania i po zbawiania oraz rodzaju  
i wysoko ści nagród dla osób fizycznych za osi ągni ęte wyniki sportowe a tak Ŝe nagród 
pieni ęŜnych dla trenerów i innych osób (działaczy sportowy ch) wyró Ŝniających si ę 
osi ągni ęciami w działalno ści sportowej. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radny Szołtysek zwrócił się z pytaniem o zapis dot. piłki noŜnej: „Nagrody przyznawane 
mogą być...(...)” – pytając, „czy skoro nagrody „mogą być” przyznawane, to jest to 
równoznaczne z tym, Ŝe nie muszą?” W odpowiedzi Wójt podkreślił, Ŝe trzeba jeszcze 
spełnić pewne wymogi formalne. Nagrody mogą być przyznane, nie jest to jednak przymus.  
 
Radny Szołtysek zadał kolejne pytanie: „Czy zawodnik, który bierze udział to ten, który 
będzie w protokole meczu piłki noŜnej?” Wójt odpowiedział twierdząco. 
 
Kontynuując radny Szołtysek złoŜył wniosek formalny, aby nagrody były przyznawane, jeŜeli 
wyniki osiągnięte przez zawodników druŜyny piłki noŜnej seniorów klasyfikują druŜynę do 
ósmego  miejsca w tabeli rozgrywek czwartej ligi piłki noŜnej, a nie jak to jest w chwili 
obecnej do dziesiątego miejsca. 
 
W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe teŜ miał wątpliwości, czy 10 miejsce jest sukcesem. 
Podkreślił jednak, Ŝe wprowadzając teraz zmianę, byłaby to zmiana reguł w trakcie sezonu. 
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Dodał, Ŝe aktualnie sytuacja w Klubie jest cięŜka. Prosząc o rozwaŜne głosowanie nad 
zgłoszonym wnioskiem, Wójt zasugerował ewentualnie dokonywanie jakiś zmian  
w późniejszym czasie. Sugestię tę poparł radny Malczyk podkreślając, Ŝe opowiada się za 
pozostawieniem 10-tego miejsca, a ewentualnym wprowadzeniem zmian po zakończeniu 
sezonu, nie w jego trakcie.  
 
Radny Szołtysek zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy jego stanowisko moŜe traktować jako 
obietnicę podejścia do tematu w m-cu sierpniu bądź innym odpowiednim? Wójt odpowiedział 
twierdząco. W tej sytuacji radny Szołtysek wycofał wniosek formalny. 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono dalszych uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

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

 
Uchwała Nr XIX/182/12 w sprawie: zmiany zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
oraz rodzaju i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe  
a takŜe nagród pienięŜnych dla trenerów i innych osób (działaczy sportowych) 
wyróŜniających się osiągnięciami w działalności sportowej, na stan 14-tu radnych 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
4) w sprawie: zmiany aktualnego regulaminu wynagrod zenia nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach o światowych prowadzonych przez Gmin ę 
Ornontowice. 
 
Nagłówek projektu uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady poinformował obecnych o wpływie w dniu dzisiejszym pisma 
skierowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Ornontowicach, 
zgodnie z którym związki zawodowe wyraziły pozytywną opinię co do przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Inspektor WO, Pani Jolanta Malczyk, zapoznała radnych z materiałem obrazującym 
wysokość dodatku mieszkaniowego w sąsiednich gminach w porównaniu z dodatkami 
obowiązującymi i proponowanymi w Ornontowicach (załącznik nr 9 do protokołu). 
 
Do w/w projektu uchwały nie wniesiono uwag. 
 
Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 14 radn ych  

• „Za”: 12 
• „Przeciw”: 0 
• „Głosy wstrzymujące”: 2 

 
Uchwała Nr XIX/183/12 w sprawie: zmiany aktualnego regulaminu wynagrodzenia 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Ornontowice, na stan 14-tu radnych została przyjęta 12 głosami „za”, przy  
2 głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
 
Ad. 10 
W Sprawach bieŜących Przewodniczący Rady poinformował o: 
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• wpływie pisma Pana Nowok*do Rady Gminy Ornontowice z dnia 12.04.2012r. oraz 
pisma do Wójta Gminy a wiadomości Rady z dnia 17.05.2012r., będących 
nawiązaniem do złoŜonej w miesiącu lutym br. skargi na Kierownika ZGZG w 
Ornontowicach, uznanej przez Radę Gminy Ornontowice za bezzasadną (Uchwała Nr 
XVII/170/12 z 27.03.2012r.). W związku z faktem, Ŝe w w/w pismach pojawiły się 
nowe okoliczności sprawy, po konsultacji z radcą prawnym, Przewodniczący 
zasugerował aby pisma przekazać Komisji Rewizyjnej do analizy i rozpatrzenia. 
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie tej propozycji – przegłosowano  
ją zwykłą większością głosów (2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się); 

 
• wpływie pisma z WRiI – zaproszenie do skorzystania z bezpłatnego szkolenia  

z zakresu szeroko pojętej efektywności energetycznej w ramach projektu „Gminna 
Mapa Energetyczna – krajowy cykl szkoleń”. 

 
W/w pisma są udostępnione do wglądu radnych w Biurze Rady. 
 
Następnie Dyrektor ARTerii poinformowała obecnych o akcji „Ornontowice przyjazne 
dzieciom”, która została zainicjowana z okazji roku Janusza Korczaka. Z tej właśnie okazji 
Gmina Ornontowice postanowiła podsumować liczne działania na rzecz uczynienia gminy 
przyjaznej dzieciom w broszurze oraz jeszcze bardziej je wzmocnić przez kampanię 
„Ornontowice Przyjazne Dzieciom”. Celem tej kampanii jest pokazanie miejsc, instytucji, 
przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Ornontowic, które zwracają szczególną uwagę 
na potrzeby najmłodszych. W dniu 1 czerwca w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Zdrowia 
oraz instytucjach publicznych zostaną udostępnione specjalne kąciki (stoliki, krzesełka) dla 
towarzyszących rodzicom dzieci. 
 
Ad. 11 
Z-ca Kierownika WRiI, Pan Dariusz Spyra, przedstawił informacje dot. realizowanych 
inwestycji.  
 
Radny Malczyk zainteresowany był kwestią termomodernizacji budynku na boisku 
sportowym. Z-ca Kierownika poinformował radnego, Ŝe termin rozstrzygnięcia został 
przedłuŜony prawdopodobnie do połowy czerwca. Gmina Ornontowice złoŜyła wniosek do 
WFOŚiGW o dofinansowanie jako jedna z pierwszych w m-cu lutym - do złoŜonej 
dokumentacji nie było uwag, jednak Gmina jest zmuszona nadal czekać na decyzję 
Funduszu. 
 
Ad. 12 
Nie wpłynęły interpelacje radnych. 
 
Ad. 13 
W „Wolnych głosach i wnioskach” głos zabrał Przewodniczący Rady, który przekazał 
następujące informacje: 

� kolejna sesja odbędzie się 20 czerwca br. w związku z koniecznością przedstawienia 
Radzie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu GOZ, 

� na miesiąc lipiec przewidywana jest przerwa wakacyjna – Przewodniczący zwrócił się 
z prośbą o przygotowanie wszystkich spraw, które nie mogą czekać na sesję 
sierpniową juŜ na 20 czerwca. 

 
Radny Szołtysek zwrócił się z pytaniem o proponowaną zmianę sztandaru gminy.  
W odpowiedzi Wójt oznajmił, Ŝe sprawa sztandaru będzie odłoŜona w czasie do przyszłego 
roku. Na wykonanie sztandaru trzeba czekać co najmniej 3 miesiące. Na wrzesień 
przewidywane będą tylko uroczystości związane z ustanowieniem Patrona Gminy.  
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Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował 
wszystkim za udział i o godz. 18.10 zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice. 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
Tadeusz Zientek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Iwona Skrzypczyk 
 
 
 
 


