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Protokół nr XIX/20
XIX Sesja Rady Gminy Ornontowice
W związku z epidemią koronawirusa sesja odbyła się w formie wideokonferencji. Obrady rozpoczęto
25 czerwca 2020 roku o godz. 16:00, a zakończono o godz. 18:00 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.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w związku z tym, iż w porządku obrad znajduje się projekt uchwały
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu a powinien on być omówiony przed
projektem w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok nastąpiła konieczność zmiany kolejności uchwał
w punkcie 7.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: zmiany kolejności uchwał w punkcie 7
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
Zmiana kolejności uchwał w punkcie 7 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest wniosek Wójta dotyczący wprowadzenia do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla apelu Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach
skierowanego do Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 925.
W sprawie w/w projektu uchwały głos zabrała Pani Beata Drobny omawiając wspomniany projekt.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do
porządku obrad w/w projektu uchwały.

przeprowadzenia głosowania w sprawie wprowadzenia do

Głosowano w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia
dla apelu Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach skierowanego do Województwa Śląskiego
o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 925.
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
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla apelu Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach
skierowanego do Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 925, został
jednogłośnie wprowadzony do porządku obrad.
Kolejno Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obrad.
Głosowano w sprawie: przyjęcia zmienionego porządku obrad.
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
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 XVIII/20 z sesji, która odbyła się dnia 28.05.2020 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 XVIII/20 z sesji, która odbyła się dnia 28.05.2020 r., został przyjęty jednogłośnie, bez
uwag.
4. Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy jeszcze raz witając gości zaproszonych do udziału
w sesji w formie wideokonferencji w osobach:
• asp. Szt. Marek Ścierski - Z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Mikołowie,
• komisarz Dariusz Widuch - Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Orzeszu,
• bryg. mgr inż. Damian Krawczyk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Mikołowie.
W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady oddał głos Panu Dariuszowi Widuchowi – Zastępcy
Komendanta Komisariatu Policji w Orzeszu, który dokonał podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie
Gminy Ornontowice oraz sytuacji związanej z COVID-19.
Idąc dalej głos zabrał Pan Marek Ścierski - Z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Mikołowie przedstawiając dane dotyczące analizy i oceny stanu bezpieczeństwa na
drogach Powiatu Mikołowskiego oraz Gminy Ornontowice w roku 2019.
Jako ostatni z zaproszonych gości głos zabrał Pan Damian Krawczyk - Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Mikołowie omawiając sprawy związane z działalnością Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Mikołowie w roku 2019 oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Mikołowskiego.
Ponadto Komendant przedstawił także tematy jakimi zajmuje się Straż w związku z epidemią koronawirusa.
Zaproszeni goście odpowiadali również na pytania radnych dotyczące bezpieczeństwa na drogach zarówno
powiatowych jak i gminnych, oznakowania dróg oraz działalności Straży Pożarnej.
5. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń Komisji, które
odbyły się w miesiącu czerwcu br. Do przedstawionych protokołów nie wniesiono uwag.
6. Sprawozdanie przewodniczącego Klubów Radnych z prac Klubu między sesjami.
Sprawozdanie z prac Klubu Radnych „Dla Ornontowic” między sesjami przedstawił radny Tadeusz Zientek.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały zwracając uwagę na zmianę w podstawie
prawnej w/w projektu.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 24.06.2020r.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu,
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 XIX/166/20 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 4 do protokołu.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji
w dniu 24.06.2020r.
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 XIX/167/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na
lata 2020-2024, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 5 do protokołu.
c) zmian budżetu Gminy na 2020 rok,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji
w dniu 24.06.2020r.
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 XIX/168/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok, została przyjęta jednogłośnie załącznik nr 6 do protokołu.
d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ornontowice do obliczenia zwrotu rodzicom
kosztów przewozu dziecka do placówki, w roku szkolnym 2020/2021,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony przez Panią Joannę Jeleń – Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Ornontowice do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dziecka do placówki, w roku szkolnym
2020/2021,
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 XIX/169/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ornontowice
do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dziecka do placówki, w roku szkolnym 2020/2021,
została przyjęta jednogłośnie- załącznik nr 7 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.
W temacie tego projektu uchwały głos zabrała Pani Ewa Kurzik – Kierownik Referatu Komunalnego
przedstawiając wprowadzone zmiany zgodnie z uwagami Nadzoru Prawnego Wojewody.
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: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Zbigniew
Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz,
Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XIX/170/20 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
zwykłą większością głosów- załącznik nr 8 do protokołu.
f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Ornontowice
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 24.06.2020r.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ornontowice
W związku z problemami technicznymi radny Tadeusz Zientek został poproszony o oddanie głosu w formie
ustnej.
Radny Tadeusz Zientek zagłosował przeciw przyjęciu uchwały.

Wyniki głosowania
ZA: 0, PRZECIW: 14, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
PRZECIW (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew
Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra, Katarzyna Walczak,
Adam Widenka, Tadeusz Zientek
WSTRZYMUJĘ SIĘ: (1)
Eugeniusz Kaczor
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Ornontowice, nie została przyjęta.
g) wyrażenia poparcia dla apelu Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach skierowanego do
Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 925
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla apelu Rady Miejskiej
w Czerwionce – Leszczynach skierowanego do Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej
nr 925
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 XIX/171/20 w sprawie wyrażenia poparcia dla apelu Rady Miejskiej w Czerwionce –
Leszczynach skierowanego do Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 925,
została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 9 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,
• odpowiedzi udzielone na wnioski radnych z sesji, która odbyła się w miesiącu czerwcu br.
• realizacji zadań strategicznych, inwestycyjnych, remontowych i pozostałych:
◦ Fundusz Dróg Samorządowych - Sięgacz ul. Orzeska - zakończono zadanie, odbiór końcowy
4 czerwca br., dwa sięgacze ul. Tartaczna – zakończono zadanie, odbiór końcowy 19 czerwca br.,
◦ modernizacja dróg gminnych - otwarcie ofert miało miejsce 4 czerwca, złożono 6 ofert,
◦ Słoneczna Gmina Ornontowice II - wykonawca przekazał do akceptacji wszystkie
81 indywidualnych projektów technicznych; w wyniku 80 udzielonych akceptacji wystawiono
78 z 81 faktur; zaksięgowano 70 wpłaty mieszkańców; planowane rozpoczęcie montaży
od 29 czerwca,
◦ Fit Park - podpisano umowę na realizację zadania,
◦ zmiany w organizacji ruchu
◦ na terenie Gminy Ornontowice na zlecenie PGNiG zostaną przeprowadzone prace sejsmiczne
związane z otworem badawczym „Orzesze-1”,

◦ trwają przygotowania do Spisu rolnego zaplanowanego od 1 września do 30 listopada br.,

powołano Gminne Biuro Spisowe, ogłoszono nabór na rachmistrzów terenowych.
◦ otrzymano odpowiedź z CPK Sp. z o.o. na pismo Wójta odnośnie złożonych uwag,
◦ trwają przygotowania do zlecenia opracowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice oraz opracowania Programu ochrony
środowiska dla Gminy Ornontowice,
◦ od 15.06.2020 r. zostały otwarte place zabaw, które są regularnie dezynfekowane, na bieżąco
koszone oraz została wykonana impregnacja ławek, ponadto są wymieniane stare zużyte zabawki
i montowane nowe urządzenia, Bulodrom zostanie otwarty od 27.06,
◦ na bieżąco są weryfikowane deklaracje dotyczące gospodarki odpadami, w przypadku
niezgodności są wysyłane wezwania do wyjaśnienia,
◦ zamontowano 11 sztuk tablic informacyjnych na terenie miejsc składowania odpadów przy
budynkach wielorodzinnych oraz na PSZOK w Ornontowicach,
◦ zwiększono zagospodarowanie terenu PSZOK – powiększenie terenu poruszania się betonowymi
płytami m.in. poprzez likwidację korzeni,
◦ od początku czerwca były dostarczane do odbiorców książeczki opłat, a wszystkie wpłaty
rozliczane na indywidualnych kontach,
◦ komunalna grupa gospodarcza prowadzi prace porządkowe związane z utrzymaniem dróg
gminnych i terenów zielonych – drogi gminny są wykoszone, posprzątane, na bieżąco są
uzupełniane asfaltem na zimno ubytki w nawierzchniach dróg uzupełnione oraz na bieżąco są
opróżniane kosze uliczne.
◦ podczas intensywnych opadów deszczu doszło do licznych wzrostów chwilowych dopływów
ścieków do systemu kanalizacyjnego, przepompowni i oczyszczalni co spowodowało
konieczność zwiększenia interwencji i prowadzenia prac naprawczych w celu utrzymania
urządzeń we właściwym stanie, ponadto doszło do zatkania kanalizacji sanitarnej przy ul.
Cyprysowej,
◦ prowadzone są prace związane z przeglądami węzłów zasuw oraz wymianą wodomierzy,
◦ trwają ostatnie przygotowania organizacyjne do przeprowadzenia I tury wyborów prezydenckich
zaplanowanych na dzień 28.06, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców zdecydowano
o zmianie lokalizacji siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. Lokale będą mieściły się jak
dotąd w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ale w następujących, nowych lokalizacjach:
- lokal OKW nr 1 (cz. Północna) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej – wejście od strony
Przedszkola.
- lokale OKW nr 1 i 2 (cz. Centralna i Południowa) w sali gimnastycznej, w części budynku
byłego Gimnazjum.
Do przedstawionych informacji dotyczących prac sejsmicznych związanych z otworem badawczym
„Orzesze-1”, odniósł się Przewodniczący Rady prosząc o szersze przedstawienie tematu.
Temat omówiła Pani Justyna Sittek-Goj informując, że badania będą wykonywane w oparciu o projekt robót
geologicznych, który dotyczy otworu badawczego „Orzesze-1”, zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska.
Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane będą
mechanicznie przez zestawy dwóch pojazdów wibrosejsmicznych. Rejestracja wykonywana będzie przy
użyciu specjalnej aparatury połączonej bezprzewodowo z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi
odbiornikami (czujnikami). Wstęp na nieruchomości, na których prowadzone będą prace, odbywać się będzie
na zasadzie porozumienia zawartego z posiadaczem danej nieruchomości. Za ewentualne szkody wynikłe
w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnicze.
W przedmiotowym temacie głos zabrał radny Kubicki – pytając co zostanie osiągnięte przez w/w badania?
W odpowiedzi Pani Naczelnik wyjaśniła, że przedmiotowe badania mają na celu stworzenie dokumentacji
w profilu 2D, który pozwoli na prowadzenie dalszych prac badawczych
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady poruszył sprawy dotyczące:
• korespondencji, która wpłynęła do Biura Rady – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
dotyczące stwierdzenia nieważności Uchwały Nr NR XVII/152/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2020 (w przedmiotowym
temacie głos zabrała Naczelnik WŚPiGG Pani Sittek-Goj omawiając uwagi Nadzoru do niniejszej
uchwały),

•
•

uchwał do podjęcia po okresie przerwy wakacyjnej a dotyczących: regulaminu przyznawania dotacji
celowych z budżetu Gminy (kotły c. o.) oraz odbioru odpadów z terenu Gminy,
kolejna sesja odbędzie się 27 sierpnia br.

11. Interpelacje radnych.
Interpelacje radnych:
• interpelacja radnego Kaczora dotycząca rozwiązania problemu komunikacyjnego przy ul. Leśnej
jednocześnie odczytując treść przedmiotowej interpelacji,
• interpelacja radnego Pałki dotycząca zamontowania progu zwalniającego w rejonie posesji
nr 22 usytuowanej w Ornontowicach przy ulicy Solarnia,
• interpelacja radnego Zbigniewa Machulika dotycząca „Potoku Ornontowickiego”
Przewodniczący odczytał treść interpelacji oraz udzielone na nie odpowiedzi.
12. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
Głos zabrali radni:
• radny Eugeniusz Kaczor – w związku z pojawieniem się w mediach informacji o możliwości
otrzymania dotacji do zabudowy zbiorników małej retencji - radny zapytał czy w tym temacie
Gmina będzie brała udział w przedmiotowym programie i partycypowała w kosztach, czy to jest
temat skierowany bezpośrednio do mieszkańca.
W odpowiedzi na powyższe Naczelnik WŚPiGG Pani Sittek-Goj wyjaśniła, iż do udziału w tym
programie mogą zgłaszać się osoby indywidualnie bez pośrednictwa ze strony gminy.
• Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg w temacie
załatania dziury w drodze przy ul Zwycięstwa (rejon sklepu Dino).
• Radny Wojciech Kubicki kontynuując temat dróg wskazał, że podobna sytuacja jest na ul. Orzeskiej
na wysokości sklepu Lewiatan.
• Radny Ryszard Milanowski zwrócił uwagę na zaśmiecanie terenu amfiteatru przez przebywającą tam
młodzież oraz notorycznie zapełniony kosza na śmieci przy wiacie w rejonie Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych - jednocześnie pytając o to, kto zajmuje się sprzątaniem w/w miejsc? Ponadto
Pan Milanowski zwrócił także uwagę na pogarszający się stan stawu w parku ze względu na rosnącą
liczbę roślin wodnych, które mogą spowodować, że przedmiotowy staw będzie przypominał
moczary.
Odpowiedzi na w/w tematy udzieliła Kierownik Referatu Komunalnego Pani Ewa Kurzik
informując, iż sprzątanie parku w tym także amfiteatru oraz altany przy ZSP odbywa się co piątek
i miejsca wskazane przez Wiceprzewodniczącego zostaną uprzątnięte. Natomiast jeśli chodzi o staw
w parku, to w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone prace czyszczące staw ze zbędnej
roślinności.
• Radny Sebastian Spyra nawiązał do tematu poruszonego przez radnego Milanowskiego a mianowicie
młodzieży korzystającej z terenu amfiteatru, sugerując, że może dobrym rozwiązaniem, które
wpłynie na zachowanie młodzieży, będzie patrolowanie wskazanego miejsca przez dzielnicowego.
W odpowiedzi na sugestię radnego Spyry, Pani Kurzik poinformowała, że powyższa sprawa została
już wcześniej przekazana dzielnicowemu ale ze względu na natłok obowiązków oraz fakt, ze teren
Ornontowic obejmuje tylko jednego dzielnicowego, nie było możliwe patrolowanie tego terenu.
Jednakże, jak nadmieniła Pani Kierownik, jak tylko sytuacja się ustabilizuje to z pewnością
dzielnicowy będzie patrolował teren amfiteatru.
13. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył sesję.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła
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