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Protokół nr XVIII/20
XVIII Sesja Rady Gminy Ornontowice
W związku z epidemią koronawirusa sesja odbyła się w formie wideokonferencji. Obrady rozpoczęto
28 maja 2020 roku o godz. 16:00, a zakończono o godz. 19:10 tego samego dnia.
Obecni według załączonej listy obecności - załącznik nr 1, 2,3 do protokołu.
W posiedzeniu wzięło udział 15 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 15-tu radnych, wobec
czego sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
2. Uwagi do porządku obrad.
Brak uwag do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu
Nr XVII/20 z sesji, która odbyła się dnia 30.04.2020 r.
Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
Protokół Nr XVII/20 z sesji, która odbyła się dnia 30.04.2020 r., został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

4. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń Komisji, które
odbyły się w miesiącu maju br. Do przedstawionych protokołów nie wniesiono uwag.
5. Sprawozdanie przewodniczącego Klubów Radnych z prac Klubu między sesjami.
Sprawozdanie z prac Klubu Radnych „Dla Ornontowic” między sesjami przedstawił radny Tadeusz Zientek.
Z przedstawionego sprawozdania wynika między innymi, że radni z Klubu „Dla Ornontowic” nie wyrażają
zgody na zmianę regulaminu przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla
uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice oraz regulaminu przyznawania i
wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy
Ornontowice z powodu obniżenia kwot i podniesienia średniej oceń.
Idąc dalej radni z Klubu „Dla Ornontowic” odnieśli się także do raportu o stanie Gminy Ornontowic za 2019
rok. Wskazując, że obecny Wójt nie przekazuje informacji o przyszłych planowanych strategicznych
inwestycji na terenie Gminy Ornontowice tak jak to było przedstawiane w ubiegłych latach. Według radnych
z Klubu „Dla Ornontowic” taki stan rzeczy może oznaczać brak pomysłów Wójta na dalszy rozwój
Ornontowic.
6. Raport o stanie Gminy Ornontowice za 2019 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Ornontowice za rok 2019,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Ornontowice.
Raport o stanie Gminy Ornontowice za rok 2019 został przesłany radnym w systemie e-sesja. Ponadto w dniu
sesji został on przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej przez Wójta Gminy.
Po zakończeniu omawiania raportu przez Wójta, Przewodniczący przystąpił do rozpoczęcia debaty w w/w
temacie. W tej części punktu, jak poinformował Przewodniczący Rady, oprócz radnych do zabrania głosu
uprawnienia byli również mieszkańcy, jednakże do dnia wczorajszego nie wpłynęło żadne zgłoszenie
dotyczące chęci zabrania głosu w debacie.
Głos w debacie zabrali kolejno:
• Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wskazanie spraw, którymi należy zająć się w najbliższej
przyszłości.
W odpowiedzi Wójt w pierwszej kolejności odniósł się do trudnej sytuacji finansowej Gminy
spowodowanej zwrotem nadpłaty w podatku od nieruchomości na rzecz JSW S.A. A odpowiadając
na pytanie Przewodniczącego wskazał, że najistotniejszymi tematami są na pewno: budowa
kanalizacji i oczyszczalni ścieków, systematyczna modernizacja dróg w tym budowa łącznika
Orzeska-Zamkowa oraz budowa nowego obiektu służącego szeroko pojętej kulturze.
• radny Wojciech Kubicki odnosząc się do słów Wójta dotyczących złej sytuacji finansowej jak została
przedstawiona poprosił o przedstawienie (w odniesieniu do wcześniejszych obietnic) alternatywy
w stosunku do obecnego stanu
budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków stwierdzając
jednocześnie, iż temat ten utknął w martwym punkcie.
W odpowiedzi na powyższe Wójt wyjaśnił:
◦ decyzja o budowie kanalizacji została podjęta w okresie bardzo dobrej sytuacji finansowej
Gminy co przełożyło się na duży zakres projektu a tym samym kosztowo oszacowane zostało na
ok 100 milionów złotych (dzisiejszy budżet Gminy wynosi ok 3-5 mln zł),
◦ żeby taka inwestycja była opłacalna ekonomicznie (zgodnie z unijnymi dyrektywami) to
powinno być 120 mieszkańców na kilometr sieci - projektowana w Ornontowicach sieć nie
spełnia tego wymogu co uniemożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne,
◦ projekt kanalizacji powstaje od 2009 r. i wciąż nie jest gotowy,
◦ z dniem 7 lutego 2018 r. wykonawca projektu zawiesił swoją działalność.
Powyżej przytoczone fakty skutkują tym, iż na dzień dzisiejszy nie ma możliwości rozpoczęcia
budowy kanalizacji w północnej części Gminy w zaplanowanym wcześniej zakresie i formie. W związku
z powyższym podjęto decyzję o kontynuowaniu współpracy z projektantem, których dotychczas realizował
zadanie na zlecenie Spółdzielni Wielobranżowej „Rzemieślnicza” (pierwotny wykonawca). Ponadto od
ponad roku podjęto szereg działań mających na celu rozważenie różnego typu możliwości by przedmiotowa
inwestycja mogłaby być realizowana tj.: podjęto rozmowy z Gminą Gierałtowice dot. budowy rurociągu
umożliwiającego przesył ścieków do oczyszczalni w Przyszowicach, zwrócono się z propozycją współpracy

do spółki PGWiR, dokonano analizy zasadności budowy kanalizacji i oczyszczalni w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego. Obecnie została podjęta decyzja o zaprojektowaniu i budowie łącznika
kanalizacyjnego, który umożliwi wyłączenie wyeksploatowanej gminnej oczyszczalni w rejonie parku
i przekierowanie ścieków z południa do oczyszczalni PGWiR. Rozważane są także dwa warianty budowy
kanalizacji: etapowa budowa w pierwszej kolejności sieci kanalizacyjnej zlewni Zachód (wzdłuż ul.
Zwycięstwa) do planowanej nowej oczyszczalni (ewentualnie budowa rurociągu tłocznego do oczyszczalni
przy ul. Nowej), drugi wariant - budowa szkieletu całej planowanej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni
ścieków z wykorzystaniem formuły PPP. Jak nadmienił Wójt można także rozważyć zaprojektowanie
kanalizacji od nowa, jednakże w tym przypadku dotychczas zaangażowane środki finansowe w obecny
projekt zostałyby „wyrzucone w błoto”.
W związku z brakiem kolejnych chętnych do zabrania głosu w debacie Przewodniczący Rady odczytał tytuł
projektu uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy
Ornontowice.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Zbigniew Machulik, Ryszard
Milanowski, Henryk Nieużyła, Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Wojciech Kubicki, Łukasz Machulik, Grzegorz Pałka, Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XVIII/156/20 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Ornontowice, na
stan 15-tu radnych, zastała przyjęta zwykłą większością głosów - załącznik nr 4 do protokołu.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019:
a) opinie Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2019 rok,
b) wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Ornontowice,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
• przedłożonego przez Wójta Gminy Ornontowice sprawozdania z wykonania budżetu za 2019
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
• wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ornontowice (dot. Uchwały Komisji Rewizyjnej
z dnia 08.05.2020r.),
d) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Ornontowice za 2019 rok – dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2019 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice
za 2019 rok.
Rozpoczynając omawianie powyższego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady poprosił
o zabranie głosu Przewodniczących Komisji Stałych.
Z informacji przedstawionych przez w/w Przewodniczących wynika, że wszystkie Komisje pozytywnie
zaopiniowały sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za
2019 rok nie wnosząc żadnych uwag.
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia
27 maja 2020 r. do Rady Gminy Ornontowice, w którym Komisja jednogłośnie wnosi do Rady Gminy

o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 i udzielenie Wójtowi Gminy Ornontowice
absolutorium.
Kolejno Pani Skarbnik przedstawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2019 rok. Jak
przypomniał Przewodniczący Rady przedmiotowy temat został przeanalizowany w dniu 27 maja br. na
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych.
Radni nie podjęli dyskusji w powyższym temacie, w związku z czym, Przewodniczący Rady odczytał projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Ornontowice za 2019 rok.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XVIII/157/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2019 rok, na stan 15-tu radnych została przyjęta
jednogłośnie i stanowi - załącznik nr 5 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Ornontowice za 2019 rok.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice
za 2019 rok,
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XVIII/158/20 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice za 2019
rok, w głosowaniu jawnym, na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi - załącznik 6
do protokołu.
Przewodniczący pogratulował jednogłośnego absolutorium Wójtowi jak również jednogłośnego
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice
za 2019 rok kierując także gratulacje w stronę Pani Skarbnik oraz wszystkich pracowników urzędu
i jednostek organizacyjnych.
W odpowiedzi na powyższe Wójt serdecznie podziękował za współpracę w roku 2019 Z-cy Wójta, Skarbnik
Gminy, Naczelnikom i Kierownikom, pracownikom urzędu oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych.
Idąc dalej Wójt podziękował także wszystkim mieszkańcom Gminy Ornontowice za życzliwość i dobre

słowo oraz radnym za pomoc i wsparcie.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27.05.2020r.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ornontowice na lata 2020-2024,
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XVIII/159/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2020-2024, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 7 do protokołu.
b) 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 27.05.2020r.
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: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XVIII/160/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok, została przyjęta jednogłośnie
- załącznik nr 8 do protokołu.
c) regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium
specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27.05.2020r.
W przedmiotowym punkcie głos zabrał Wójt odnosząc się do sprawozdania radnych z Klubu Radnych „Dla
Ornontowic”, wracając do przełomu roku 2014-2015 kiedy to ówczesna Rada Gminy podjęła decyzję
o całkowitym uchyleniu stypendiów dla uczniów i studentów ze względu na trudną sytuacją finansową
natomiast dzisiejsze projekty uchwał, które praktycznie zawierają małe zmiany napotykają się na sprzeciw ze
strony radnych z Klubu Radnych „Dla Ornontowic”. W związku z powyższym Wójt poprosił o argumentację
takiej decyzji.

W odpowiedzi radny Tadeusz Zientek zwrócił uwagę na to, że obecny Wójt bardzo różnicuje wydawanie
środków finansowych – bardzo chętnie wydawane są środki na szeroko pojęty sport a ujmowane są uczniom
i studentom. Idąc dalej radny Tadeusz Zientek powrócił do spraw związanych z inwestycjami na przyszłość
stwierdzając, że takowe nie zostały wskazane a mowa jest tylko, że brak jest środków finansowych.
Ad vocem Wójt stwierdził, iż radny Zientek jako długoletni radny a obecnie członek Komisji Budżetu
i Inwestycji powinien posiadać dużo szerszą wiedzę odnośnie finansów gminnych.
W dalszej części wywiązała się szeroka dyskusja pomiędzy Wójtem, Przewodniczącym Rady, radnym
Tadeuszem Zientkiem oraz radnymi Sebastianem Spyrą, Wojciechem Kubickim, Ryszardem Milanowskim
podczas, której poruszono sprawy sportu w Gminie Ornontowice, nagród sportowych, wprowadzonych
oszczędności, prac nad uchwałami stypendialnymi, omawiania tychże projektów uchwał na posiedzeniach
poszczególnych komisji a także ich zatwierdzania.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania
i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy
Ornontowice,
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Zbigniew Machulik, Ryszard
Milanowski, Henryk Nieużyła, Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
PRZECIW (4)
Wojciech Kubicki, Łukasz Machulik, Grzegorz Pałka, Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XVIII/161/20 w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania
jednorazowego stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice,
została przyjęta zwykłą większością głosów- załącznik nr 9 do protokołu.
d) regulaminu przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla uczniów szkół,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27.05.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania jednorazowego
stypendium specjalnego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice,
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski,
Henryk Nieużyła, Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
PRZECIW (4)
Wojciech Kubicki, Łukasz Machulik, Grzegorz Pałka, Tadeusz Zientek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marian Blacha

Uchwała Nr XVIII/162/20 w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania jednorazowego
stypendium specjalnego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Ornontowice, została przyjęta zwykłą większością głosów - załącznik nr 10 do protokołu.
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym dzierżawcą oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27.05.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
umowy,
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
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
Uchwała Nr XVIII/163/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 11 do protokołu.
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27.05.2020r.
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,
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian
Spyra,Patryk Szwechowicz Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XVIII/164/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 12 do protokołu.
g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27.05.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz
Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XVIII/165/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia, została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 13 do protokołu.
9. Informacje Wójta Gminy.
W tym punkcie Wójt Gminy odczytał informacje dotyczące:
• realizacji uchwał Rady Gminy,
• pracy Zespołu Kierującego Urzędem Gminy między sesjami,
• dostępności Urzędu dla interesantów podczas pandemii,
• realizacji zadań strategicznych, inwestycyjnych, remontowych i pozostałych:
◦ Fundusz Dróg Samorządowych - Sięgacz ul. Orzeska - zadanie zakończone, dwa sięgacze
ul. Tartaczna – na bieżąco są realizowane roboty drogowe,
◦ wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji Gminy Ornontowice - przygotowanie
wniosku o płatność końcową z dotacji (RPO WSL 2014-2020),
◦ modernizacja dróg gminnych - ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 4.06.2020 r.
◦ Słoneczna Gmina Ornontowice II - wykonawca wystąpił o zmiany w zatwierdzeniu modułów
oraz o prolongowanie termin wykonania projektu o 2 miesiące. Przekazano do akceptacji
81 indywidualnych projektów technicznych, opracowano instrukcję bezpieczeństwa COVID-19.
Zauważamy opieszałość wykonawcy,
◦ Fit Park - W dniu 22.05.2020 - podpisano umowę na realizację z terminem do dnia 30.06.2020 r.
◦ kontynuowano umowy dotacji na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.
◦ Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadził ograniczenia na liniach 636, 655 i linii K,
◦ w dniu 20 maja br. odbyła się wideokonferencja dotycząca reorganizacji komunikacji publicznej,
po ustaniu stanu epidemii, dot. 636 i 947,
◦ w dniu 11.05.2020 sprzedano w drodze przetargu lokal mieszkalny przy ul. Żabik 9/104,
◦ ogłoszono sprzedaż 6 działek przy ul. Skośnej, przetargi zaplanowano na dzień 30.06.2020 r.,
◦ trwają przygotowania do spisu rolnego zaplanowanego od 1 września do 30 listopada br.,
◦ wysłano pismo do prezesa CPK Sp. z o.o. z prośbą o informację odnośnie złożonych uwag,
◦ wykonano I etap prac na Orlikach, tj. dokonano czyszczenia, napowietrzania oraz uzupełniania
granulatu,
◦ Orliki otwarte są dla max. 14 osób/na boisko po wcześniejszej rezerwacji oraz pod nadzorem
osoby pełnoletniej,
◦ grupy gospodarcze powróciły do wszystkich swoich obowiązków i realizują zadania statutowe.
◦ grupa komunalna prowadzi prace porządkowe związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz
terenów zielonych,
◦ grupa wodociągowo-kanalizacyjna powróciła do planowych prac związanych z utrzymaniem
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
◦ w związku z trwającą epidemią podjęto decyzję o nieprzeprowadzaniu w sposób tradycyjny
corocznych odczytów za zużytą wodę, mieszkańcy powinni dokonać samodzielnego odczytu
i przekazać stan wodomierza do ZGKiW poprzez wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny w
terminie do 29 maja, mieszkańcy, którzy w w/w terminie nie przekażą informacji o stanie
wodomierza zostaną zryczałtowani na poziomie dotychczasowego zużycia wody.
◦ do końca czerwca 2020r. w tradycyjny sposób zostaną dostarczone nowe książeczki opłat za
zużytą wodę i odprowadzone ścieki do wszystkich (zryczałtowanych) odbiorców usług.
◦ w dniu 3 czerwca br. odbędzie się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej,
◦ w dniu 9 czerwca br. odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej GOZ,
◦ ze względów formalnych zaplanowane na dzień 6-7 czerwca obchody 100-lecie sportu jak
i zaplanowane na 12-13 czerwca „Dni Ornontowic w Ornontowicach nie odbędą się,

Radni nie wnieśli pytań do przedstawionych informacji.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady przekazał następujące informacje:
• kolejna sesja odbędzie się 24 lub 25 czerwca br., najprawdopodobniej w formie wideokonferencji,
• wspólne posiedzenie komisji odbędzie się stacjonarnie w sali Arterii lub też jeśli wystąpi taka
konieczność w formie wideokonferencji (temat do uzgodnienia),
• do końca miesiąca maja należy złożyć oświadczenia majątkowe za rok ubiegły.
11. Interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła jedna interpelacja radnego Kaczora dotycząca rozwiązania
problemu komunikacyjnego przy ul. Leśnej jednocześnie odczytując treść przedmiotowej interpelacji.
12. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
Głos zabrali radni:
• radny Sebastian Spyra zwrócił się z prośbą uporządkowania terenu przy ulicy Grabowej (teren na
końcu ulicy po lewej stronie),
• radny Patryk Szwechowicz poprosił o uporządkowanie pobocza sięgacza ul. Działkowej (teren za
ogródkami działkowymi) oraz naprawy odcinka drogi poprzez utwardzenie czy też zasypanie
ubytków w drodze.
13. 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

