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Protokół nr XVII/20
XVII Sesja Rady Gminy Ornontowice
W związku z epidemią koronawirusa sesja odbyła się w formie wideokonferencji. Obrady rozpoczęto
30 kwietnia 2020 roku o godz. 16:00, a zakończono o godz. 18:30 tego samego dnia.
Obecni według załączonej listy obecności - załącznik nr 1, 2,3 do protokołu.
W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych.
Obecni:
1. Marian Blacha
2. Grzegorz Hawełka
3. Eugeniusz Kaczor
4. Aleksandra Krzemińska
5. Wojciech Kubicki
6. Łukasz Machulik
7. Zbigniew Machulik
8. Ryszard Milanowski
9. Henryk Nieużyła
10. Grzegorz Pałka
11. Sebastian Spyra
12. Patryk Szwechowicz
13. Katarzyna Walczak
14. Adam Widenka
15. Tadeusz Zientek
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przewodniczący Rady Gminy powitał obecnych na sesji radnych, pracowników Urzędu Gminy,
zaproszonych gości, stwierdzając, że na ustawowy stan 15-tu radnych obecnych jest 14-tu radnych, wobec
czego sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
2. Uwagi do porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że Wójt zwrócił się z wnioskiem dotyczącym wyprowadzenia z
porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia
pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, następnie oddając głos
Wójtowi.
Jak poinformował Wójt intencją opracowania w/w projektu uchwały było zablokowanie wpływu nowych
wniosków dotyczących dofinansowania żłobkowego nie zaś tych dotychczas złożonych. Decyzja ta została
podjęta ze względu na zachwianą sytuację finansową Gminy spowodowaną szerzącą się epidemią oraz
nieuregulowanymi kwestami podatkowymi. Ponadto jak podkreślił Wójt rozważana była możliwość
przywrócenia w roku następnym wspomnianego wyżej dofinansowania w innej formie i sposobie. Jednakże
ze względu na sugestie poszczególnych Komisji Stałych Rady Gminy oraz ze względu na negatywny odbiór i
prośby mieszkańców postanowiono zawieść w czasie uprzednio podjętą decyzję o uchyleniu uchwały
dotyczącej dofinansowania żłobkowego.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyprowadzenia z
porządku w/w projektu uchwały.
Głosowano w sprawie: wyprowadzenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku
do lat 3.

W związku z problemami technicznymi Przewodniczący Rady odczytał nazwiska radnych w kolejności
alfabetycznej prosząc o udzielenie informacji o oddanym głosie.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Patryk Szwechowicz
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego
"Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, został jednogłośnie wyprowadzony
z porządku obrad.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad.
Głosowano w sprawie: przyjęcia zmienionego porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Patryk Szwechowicz
Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
Nr XVI/20 z sesji, która odbyła się dnia 27.02.2020 r.
Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Patryk Szwechowicz
Protokół Nr XVI/20 z sesji, która odbyła się dnia 27.02.2020 r., został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.
4. Przedstawienie działań podjętych w zakresie ochrony mieszkańców gminy i powiatu przed skutkami
pandemii.

W przedmiotowym punkcie Przewodniczący oddał głos Panu Mirosławowi Dużemu Staroście Powiatu
Mikołowskiego prosząc o przedstawienie obecnej sytuacji w powiecie związanej z epidemią COVID-19.
Starosta Powiatu w swej wypowiedzi poruszył sprawy dotyczące:
• danych związanych z COVID-19 przekazywanych przez Policję i SANEPID dotyczących osób
zarażonych oraz przebywających w kwarantannie,
• ogólnej sytuacji w Powiecie związanej z epidemią,
• poczynionymi zabezpieczeniami,
• funkcjonowania Domu Opieki Społecznej, Domu Dziecka, Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala
Powiatowego,
• pracy Starostwa,
• tarczy antykryzysowej,
• budżetu Starostwa w obecnej sytuacji,
• zakupu respiratora.
Kolejno głos zabrał Pan Bogdan Cieślik – Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który
pokrótce przedstawił wprowadzone w Urzędzie środki ostrożności związane z epidemią.
Idąc dalej głos zabrał także Wójt informując o:
• pozyskanych 25 laptopach dla uczniów z programu: Zdalna szkoła,
• przekazania 10 000,00zł na zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego,
• odwołaniu lokalnych imprez kulturalnych,
• wprowadzonych na terenie Gminy zabezpieczeń,
• funkcjonowania Urzędu,
• godzin otwarcia PSZOK,
• otwarcia od 4 maja boisk sportowych „Orlik”.
5. Informacja na temat bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej.
Informację na temat bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej przedstawił
Dyrektor Zakładu Pan Arkadiusz Pamuła omawiając tematy związane z:
• gospodarką wodną (dostarczanie i zakup wody, badania jakości wody, ciśnienia wody, możliwości
rozbudowy sieci magistralnej),
• bieżących inwestycji związanych z przebudową sieci wodociągowej na terenie Gminy,
• gospodarki ściekowej (utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków),
• prac administracyjnych,
• gospodarki komunalnej (utrzymanie porządku na terenie Gminy, utrzymaniu terenów zielonych,
utrzymania oświetlenia ulicznego),
• gospodarki finansowej Zakładu.
Dyrektor odpowiadał także na pytania radnych dotyczące m.in.:
• modernizacji oświetlenia,
• apelu do mieszkańców dot. wykorzystywania deszczówki,
• przejęcia ścieków przez oczyszczalnię BIOBLOK,
• planów budowy oczyszczalni ścieków w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
• źródła zasilania w wodę Ornontowic,
6. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju gminy Ornontowice na lata 2018-2025.
Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju gminy Ornontowice na lata 2018-2025 zostało przedstawione
przez Panią Beatę Drobny – Naczelnik WRiI i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
7. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji również zostało przedstawione przez Panią
Naczelnik WRiI i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
8. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń Komisji, które
odbyły się w miesiącu kwietniu br. Do przedstawionych protokołów nie wniesiono uwag.

9. Sprawozdanie przewodniczącego Klubów Radnych z prac Klubu między sesjami.
Sprawozdanie z prac Klubu Radnych „Dla Ornontowic” między sesjami przedstawił radny Tadeusz Zientek.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
Przed przystąpieniem do procedowania nad uchwałami Przewodniczący Rady jeszcze raz sprawdził obecność
wszystkich radnych.
• obecnych: 14 radnych
• nieobecny: 1 radny.
Przewodniczący Rady poinformował, że we wszystkich projektach uchwałach, które w podstawie prawnej
powołują się na ustawę o samorządzie gminnym zmienił się zapis – obowiązujący zapis to DZ.U. z 2020r.
poz.713.
a) zmian budżetu Gminy na 2020 rok,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 29.04.2020r.
W dniu sesji Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła wprowadzone do w/w projektu uchwały autopoprawki.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Patryk Szwechowicz
Uchwała Nr XVII/146/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok, została przyjęta jednogłośnie załącznik nr 6 do protokołu.
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 29.04.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mikołowskiego,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Patryk Szwechowicz

Uchwała Nr XVII/147/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego, została
przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 7 do protokołu.
c) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 29.04.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla
Powiatu Mikołowskiego,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Patryk Szwechowicz
Uchwała Nr XVII/148/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu
Mikołowskiego, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 8 do protokołu.
d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –
schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 29.04.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych
z usługami opiekuńczymi,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Patryk Szwechowicz
Uchwała Nr XVII/149/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami
opiekuńczymi, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 9 do protokołu.
e) zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród pieniężnych dla trenerów prowadzących szkolenia
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, a także innych osób (działaczy sportowych)
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,

Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 29.04.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i
wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród pieniężnych dla
trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, a także innych osób
(działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Patryk Szwechowicz
Uchwała Nr XVII/150/20 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości
nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród pieniężnych dla trenerów
prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, a także innych osób
(działaczy sportowych) wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 10 do protokołu.
f) uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla
rodzin z dziećmi w wieku do lat 3,
projekt uchwały wyprowadzony z porządku obrad
g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gruntu części nieruchomości oznaczonych jako działki
numer 2915/138, 3376/60, 2102/360 i 2224/37,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotiwy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 29.04.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gruntu
części nieruchomości oznaczonych jako działki numer 2915/138, 3376/60, 2102/360 i 2224/37,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Patryk Szwechowicz
Uchwała Nr XVII/151/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gruntu części
nieruchomości oznaczonych jako działki numer 2915/138, 3376/60, 2102/360 i 2224/37,, została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 11 do protokołu.

h) przyjęcia: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2020",
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 29.04.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia: "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2020",
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Patryk Szwechowicz
Uchwała Nr XVII/152/20 w sprawie przyjęcia: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2020", została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 12 do protokołu.
i) zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ornontowice oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków dla operatorów i przewoźników transportu zbiorowego,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 29.04.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice, w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ornontowice
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników transportu
zbiorowego,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Patryk Szwechowicz
Uchwała Nr XVII/153/20 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice, w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ornontowice
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników transportu
zbiorowego,, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 13 do protokołu.
j) zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie ustanowienia statuetki o nazwie
"Ornontowickie Bzy" dla uhonorowania osób zasłużonych dla społeczności gminy,

Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 29.04.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie
ustanowienia statuetki o nazwie "Ornontowickie Bzy" dla uhonorowania osób zasłużonych dla społeczności
gminy,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Patryk Szwechowicz
Uchwała Nr XVII/154/20 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie
ustanowienia statuetki o nazwie "Ornontowickie Bzy" dla uhonorowania osób zasłużonych dla
społeczności gminy, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 14 do protokołu.
k) odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Ornontowice, w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 29.04.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu i
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice, w związku z ponoszeniem
przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Patryk Szwechowicz
Uchwała Nr XVII/155/20 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu i dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice, w związku z ponoszeniem
przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, została
przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 15 do protokołu.

11. Informacje Wójta Gminy.
W tym punkcie Wójt Gminy odczytał informacje dotyczące:
• realizacji uchwał Rady Gminy,
• pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy między sesjami,
• realizacji zadań strategicznych, inwestycyjnych, remontowych i pozostałych:
◦ Fundusz Dróg Samorządowych - Sięgacz ul. Orzeska - przygotowanie do zgłoszenia
zakończenia zadania, Dwa sięgacze ul. Tartaczna – na bieżąco są realizowane roboty drogowe,
◦ wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji Gminy Ornontowice - zakończono
realizację zadania wymiany 218 opraw, 4 marca nastąpił odbiór końcowy,
◦ modernizacja dróg gminnych - przygotowano wniosek o rozpoczęcie procedury wyłonienia
wykonawcy poprzez przetarg nieograniczony,
◦ Słoneczna Gmina Ornontowice II - przeprowadzono wszystkie 81 audytów technicznych,
zatwierdzono karty materiałowe, zamówiono materiały, przystąpiono do wykonywania
indywidualnych projektów technicznych,
◦ budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z przepompowniami podpisanie umowy nastąpiło 28 kwietnia, realizacja do 31 sierpnia,
◦ PBW i budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie
Ornontowice - uzyskano pozytywną opinię Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o
planowanym projekcie, wszczęto procedurę odstąpienia od umowy z Spółdzielnią Rzemieślniczą
i powierzenie zamknięcia procesu projektowego innej jednostce projektowej, zweryfikowano
1048 działek i zgód właścicieli na wejście w teren wg wskazań projektanta,
◦ Fit Park - zakończono proces projektowy, dokonano zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót
budowlanych,
◦ PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej - aneks do 29 maja,
◦ przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice przy ul. Solarnia - aneks do 30 czerwca,
◦ aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami - aneks do 30 czerwca,
◦ dyżury smogowe odbywały się do 29 marca, po tym okresie zostały zawieszone ze względu na
stan epidemii,
◦ wydano opinię odnośnie: planów łowieckich dwóch kół łowieckich, polityki gospodarki
niskoemisyjnej dla województwa śląskiego oraz projektu uchwały Sejmiku Woj. Śląskiego w
sprawie Programu ochrony powietrza dla Woj. Śląskiego,
◦ po uzyskaniu pozytywnych opinii ze spółek JSW i PGG przesłano wniosek do dyrektora
Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach o powołanie Zespółu porozumiewawczego dla
oceny wpływów eksploatacji górniczej na terenie Gminy,
◦ na dzień 11 maja zaplanowany został przetarg dotyczący sprzedaży mieszkania przy ul. Żabik,
◦ ogłoszono wykaz dotyczący sprzedaży sześciu działek przy ul. Skośnej,
◦ przesłano w terminie do 10 marca stanowisko Wójta oraz uchwałę wraz podpisami mieszkańców
odnośnie planów CPK,
◦ bezpłatna komunikacja gminna zawieszona zostaje od od 16 marca do 3 maja,
◦ Od dnia 01.05 będzie obowiązywał nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.
Harmonogram ten został dostarczony mieszkańcom, dostępny jest również na stronie int. urzędu
oraz w aplikacji Eco harmonogram,
◦ od 16 marca do 3 maja dostęp do PSZOK-u był ograniczony, z zachowaniem dodatkowych
środków bezpieczeństwa natomiast od 4 maja będzie funkcjonował w takich dniach i godzinach,
jak przed stanem epidemii.
◦ stopniowo od 12 marca zamknięte zostawały lub ograniczono dostęp do: Parku Gminnego,
Świątyni Dumania, kompleksów Orlik, kompleksu Bulodrom, szaletów gminnych, placów
zabaw, siłowni zewnętrznych oraz altan, zajęcia z Akademii Biegania są nadal wstrzymane do
odwołania., obecnie Park Gminny jest otwarty dla zwiedzających, od 3 maja zostanie otwarta
także Świątyni Dumania w niedziele i święta, a od 4 maja w ograniczonym zakresie także
kompleksy sportowe Orlik.
◦ zgodnie z rządowymi zaleceniami gminne jednostki kultury – Arteria i Biblioteka, nadal są
zamknięte dla mieszkańców, do odwołania. Dotyczy to także ZS-P, Świetlicy PWiT oraz ZUP,
◦ Msza Św. za ojczyznę z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja odbędzie się w niedzielę o godz.
9.00, w ograniczonym składzie osobowym plus sztandar jedynie z UG. Stąd zachęcamy zachęca

się także do uczczenia dnia flagi Rzeczypospolitej Polskiej (przypadającej na dzień 2 maja)
poprzez wywieszenie flagi na budynkach swoich posesji.
Radni nie wnieśli pytań do przedstawionych informacji.
12. Informacje Przewodniczącego Rady.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady przekazał informacje dotyczące korespondencji jaka
wpłynęła do Biura Rady:
• petycja wnioskująca o podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed
elektroskażeniem,
• sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2019 (omówiono na spotkaniu
wszystkich komisji w dniu 29.04.2020r.)
• pismo dotyczące czasowego zwolnienia przedsiębiorców z opłat podatku od nieruchomości i
środków transportowych oraz zwolnienia lub obniżenia minimum o 50% z opłat czynszowych za
wynajmowane lokale użytkowe gdzie prowadzona jest działalność spożywczo-gastronomiczna i
usługowa, która została czasowo wyłączona z działalności lub w znacznym stopniu ograniczona ze
względu na wymogi sanitarno – epidemiologiczne w związku z pandemią koronawirusa COVID-19,
• sprawozdań z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących: oceny zasobów Pomocy
Społecznej w Gminie Ornontowice, realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie, oceny wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Ornontowice.
Przewodniczący przypomniał też o konieczności składania oświadczeń majątkowych za 2019 rok oraz
zaprosił także do włączenia się wszystkich chętnych radnych oraz mieszkańców Ornontowic w Akcję
Plogging`ową, organizowaną przez radnych miasta Mikołów z Klubu OKS pt. „Wyzwanie sprzątanie!” w
dniach 2-3 maja 2020 r.
13. Interpelacje radnych.
W okresie między sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja stąd punkt został wyczerpany.
14. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
W przedmiotowym punkcie głos zabrał Przewodniczący Rady prosząc o interwencję w Powiatowym
Zarządzie Dróg o wysprzątanie ulicy Zwycięstwa.
15. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył sesję.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła

Przygotowała: K. Posiłek
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

