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Protokół nr XVI/20
XVI Sesja Rady Gminy Ornontowice
Obrady rozpoczęto 27 lutego 2020 roku o godz. 16:00, a zakończono o godz. 19:00 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.
W związku z wnioskiem Wójta dotyczącym wyprowadzenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ornontowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze względu
na konieczność przeprowadzenia konsultacji, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania w sprawie zdjęcia z porządku w/w projektu uchwały.
Głosowano w sprawie: wyprowadzenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ornontowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ornontowice
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, został jednogłośnie wyprowadzony z porządku obrad.
Kolejno Przewodniczący Rady zaproponował aby do porządku obrad wprowadzić jako punkt 4 - Stanowisko
Wójta i Rady Gminy w sprawie nowych linii kolejowych planowanych przez teren Gminy Ornontowice.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie wprowadzenia do
porządku w/w punktu.
Głosowano w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad punktu - Stanowisko Wójta i Rady Gminy
w sprawie nowych linii kolejowych planowanych przez teren Gminy Ornontowice.
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
Punkt dotyczący stanowiska Wójta i Rady Gminy w sprawie nowych linii kolejowych planowanych
przez teren Gminy Ornontowice, został jednogłośnie wprowadzony do porządku obrad jako punkt 4.
Kolejno Przewodniczący poinformował o konieczności wprowadzenia do porządku obrad trzech projektów
uchwał w sprawie:
• wystąpienia z apelem odnośnie dokumentu pt. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji
Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)”,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024,
• ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w Ornontowicach.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem
odnośnie dokumentu pt. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)” (do punktu 4)
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 wystąpienia z apelem odnośnie dokumentu pt. „Strategiczne Studium
Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)”, został jednogłośnie
wprowadzony do porządku obrad.
Głosowano w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2024 (punkt 9 podpunkt a)
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata
2020-2024, został jednogłośnie wprowadzony do porządku obrad.
Głosowano w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w Ornontowicach (punkt 9 podpunkt i)
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 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w
Ornontowicach, został jednogłośnie wprowadzony do porządku obrad.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zmienionym porządkiem 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 XV/20 z sesji, która odbyła się dnia 30.01.2020 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 XV/20 z sesji, która odbyła się dnia 30.01.2020 r., został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

4. Stanowisko Wójta i Rady Gminy w sprawie nowych linii kolejowych planowanych przez teren
Gminy Ornontowice.
Odnosząc się do ogłoszonych na początku lutego br. konsultacji dotyczących dokumentu pt. „Strategiczne
Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)” w tym Programu
Kolejowego obejmującego przebiegi korytarzy kolejowych dla kolei dużych prędkości Rada Gminy
Ornontowice wyraziła zdecydowany sprzeciw odnośnie wszystkich proponowanych przebiegów nowych linii
kolejowych dużych prędkości przez teren naszej Gminy (ciąg nr 7, linia kolejowa nr 170, arkusz 1 z 2
warianty zielony i jasnoniebieski).
W przedmiotowym punkcie głos zabrał także radny Szwechowicz, który w pierwszej kolejności zwrócił się
do pozostałych radnych z prośbą o przekazywanie informacji odnośnie w/w tematu, mieszkańcom Gminy,
którym może jeszcze nie jest znany temat nowych linii kolejowych planowanych przez teren Gminy
Ornontowice. Kolejno radny Szwechowicz skierował prośbę do samych mieszkańców o zachowanie spokoju
i rozwagi oraz aby pamiętać o tym, że radni „strzelają gola do tej samej bramki” co mieszkańcy
i niepotrzebne są żadne spory, które tak naprawdę do niczego nie prowadzą.
Kolejno Wiceprzewodniczący Rady przystąpił do odczytania stanowiska Rady Gminy w przedmiotowym
temacie.
Idące dalej Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie wystąpienia z apelem odnośnie dokumentu pt.
„Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)”,
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 XVI/137/20 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wystąpienia z apelem odnośnie dokumentu pt. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
(SSL)”, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 4 do protokołu.
Idąc dalej głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając w pierwszej kolejności działania Urzędu Gminy jakie
zostały podjęte w kierunku CPK oraz odczytał stanowisko dotyczące nowych linii kolejowych planowanych
przez teren Gminy Ornontowice, z którego wynika, że Wójt również wnosi zdecydowany sprzeciw odnośnie
wszystkich proponowanych przebiegów nowych linii kolejowych dużych prędkości przez teren naszej
Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności jednostek kultury za 2019 rok (ARTeria – Centrum Kultury i Promocji
i Gminna Biblioteka Publiczna).
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu wczorajszym podczas posiedzenia Komisji Pani Aleksandra
Malczyk przedstawiła tematy dotyczące działalności ARTerii. W związku z powyższym o zabranie głosu
został poproszony Pan Marcin Wajszczyk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, który przekazał
informacje dotyczące funkcjonowania na terenie Gminy biblioteki.
Kolejno głos zabrała Pani Maria Piecha – główna księgowa ARTerii przedstawiając najważniejsze informacje
dotyczące sprawozdania finansowego za rok poprzedni.
Radni nie wnieśli pytań do przedstawionych informacji.
6. Gospodarka odpadami.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Ewe Kurzik – Kierownika
Referatu Komunalnego, która w postaci prezentacji multimedialnej przedstawiła jak obecnie kształtuje się
gospodarka odpadami na terenie Gminy Ornontowice.

Jako następna głos zabrała Pani Katarzyna Rymarz – Dyrektor Remondis - Górny Śląsk odnosząc się do
takich spraw jak:
• czynników wpływających na wzrost opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
• opłaty marszałkowskiej,
• ogólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa,
Pani Dyrektor Rymarz oraz Pani Kierownik Kurzik odpowiadały również na pytania radnych oraz wójta
dotyczące m.in.:
• opłaty marszałkowskiej i jej wysokości,
• segregacji odpadów przez mieszkańców,
• udzielonych bonifikat dot. kompostowania odpadów,
• zakupu zgniatarki do plastiku,
• weryfikacji odbieranych odpadów z terenu Gminy,
• gdzie wywożone są poszczególne frakcje odpadów,
• wysokości ceny za odbiór odpadów w stosunku do częstotliwości ich odbierania.
Ponadto w przedmiotowym punkcie Przewodniczący zaproponował o rozpoczęciu dyskusji w temacie
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, która w ocenie Przewodniczącego (po rozeznaniu wśród
mieszkańców z zabudowy jednorodzinnej) w okresie zimowym mogłaby być zmniejszona od roku
przyszłego, co też będzie miało wpływ na ofertę firm, które wezmą udział w przetargu na zagospodarowanie i
wywóz odpadów w 2021 roku jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną.
W toku dyskusji dotyczącej tematu poruszonego przez Przewodniczącego ustalono, iż przedmiotowy temat
należałoby rozeznać a głównie jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną.
7. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń Komisji, które
odbyły się w miesiącu lutym br. Do przedstawionych protokołów nie wniesiono uwag.
8. Sprawozdanie przewodniczącego Klubów Radnych z prac Klubu między sesjami.
Sprawozdanie z prac Klubu Radnych „Dla Ornontowic” między sesjami przedstawił radny Tadeusz Zientek.
9. 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 został przedstawiony przez Panią Skarbnik.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano 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 XVI/138/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na
lata 2020-2024, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 5 do protokołu.
b) 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 26.02.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.

Głosowano 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 XVI/139/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok, została przyjęta jednogłośnie załącznik nr 6 do protokołu.
c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2021,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26.02.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok
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 XVI/140/20 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie gminy na rok 2021, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 7 do protokołu.
d) wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań
rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu min. obniżenia stawek podatku
PIT,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały oraz przedstawił autopoprawkę
wprowadzoną w podstawie prawnej.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26.02.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań
rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu min. obniżenia stawek podatku PIT,
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 XVI/141/20 w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie
kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu min.
obniżenia stawek podatku PIT, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 8 do protokołu.
e) o uchyleniu w całości Uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26.02.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: o uchyleniu w całości Uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,
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 XVI/142/20 o uchyleniu w całości Uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych
usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, została przyjęta jednogłośnie głosów - załącznik nr 9 do protokołu.
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2020 roku,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26.02.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2020 roku,
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 XVI/143/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2020
roku, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 10 do protokołu.
g) zmiany Statutu ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26.02.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.

Głosowano w sprawie: zmiany Statutu ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach,
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 XVI/144/20 w sprawi zmiany Statutu ARTerii – Centrum Kultury i Promocji
w Ornontowicach, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 11 do protokołu.
h) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ornontowice i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, projekt uchwały wyprowadzony z porządku obrad
i) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w Ornontowicach
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony przez Panią Magdalenę Krawczyk-Jaworską – Radcę
Prwnego.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
w Ornontowicach

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

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 XVI/145/20 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach
gminnych w Ornontowicach, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 12 do protokołu.
10. 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 - na ul. Orzeskiej prace są kontynuowane, natomiast na ul.
Tartacznej rozpoczęto roboty drogowe,
◦ wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji Gminy Ornontowice – zakończono
realizację zadania
◦ Słoneczna Gmina Ornontowice II – przeprowadzono 71 z 81 audytów technicznych,
◦ Kontynuacja zadań projektowych,
◦ Zawartych umów:
- z weterynarzem na obsługę w zakresie rannych zwierząt,
- ze schroniskiem na odławianie zwierząt i opiekę w schronisku,
- na odbiór padłych zwierząt m. in. w związku z kolizjami i innymi zdarzeniami,
- z Pogotowiem Leśnym w zakresie opieki nad zwierzętami dzikimi,

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

w ustawowym terminie tj. do końca stycznia br. tylko 5 posiadaczy na 44 zobowiązanych złożyło
informację o wyrobach zawierających azbest,
24 lutego br. wspólnie z ODR zorganizowano szkolenie dla rolników,
wystąpiono do JSW i PGG o wydanie opinii w sprawie utworzenia zespołu porozumiewawczego,
na bieżąco wykonywane są kontrole smogowe przez pracowników Urzędu także pełnione są dyżury
w dni wolne od pracy,
ogłoszono wykaz dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Żabik 9/104
ogłoszono przetargi na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch działek przy ul. Sosnowej
zlecono wycenę 6 działek przy ul. Skośnej, które wystawione będą w tym roku do sprzedaży,
od 24 lutego wprowadzono zmiany w rozkładzie jazdy, m.in. dołożono po 1 kursie w dni robocze
i w niedziele,
od miesiąca lutego uruchomiona została aplikacja Eco harmonogramy,
dotychczas 285 spośród 1319 właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej złożyło nowe
deklaracje, w których wskazało, że będzie kompostować w przydomowym kompostowniku, stanowi
to ok 22 %,
zostały wysprzątane wszystkie tablice informacyjne na terenie Gminy, 2 zostały wymienione na
nowe,
na placach zabawa na bieżąco trwają prace konserwacyjne,
kontynuowano prace związane z karczowaniem i uporządkowaniem terenów przy ul. Sosnowej,
koszeniem górki przy ul. Działkowej, za garażami przy ul. Akacjowej oraz wałowaniem boisk GKS
Gwarek,
dokonano usunięcia awarii wodociągowej przy ul. Okrężnej i Kolejowej, które powstały w wyniku
wstrząsów spowodowanych eksploatacją górniczą, - dokonano oczyszczenia i udrożnienia krat
i studzienek ściekowych odprowadzających wody opadowe z dróg i rowów na terenie Ornontowic,
na bieżąco łatano asfaltem na zimno dziury w nawierzchni dróg gminnych, naprawiono próg
zwalniający przy ul. Solarnia, zabezpieczono elementy uszkodzonego dachu na wiacie przystankowej
przy ul. Żabik,
począwszy od stycznia 2020 roku wydawcą Głosu Ornontowic jest Urząd Gminy, gdzie mieści się
siedziba redakcji,
obecnie z dofinansowania żłobkowego korzysta 23 opiekunów dzieci,
w każdy piątek w UG Ornontowiccy seniorzy mogą pozyskać bezpłatną „Kartę Seniora”,
w dniu 5 lutego br. zostało wydane postanowienie Marszałka Sejmu w sprawie zarządzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja, które odbędą się w klasopracowniach ZS-P.,
Spotkanie z mieszkańcami odnośnie CPK odbędzie się 5 marca (środa, godz. 17) w Arterii.

Radni nie wnieśli pytań do przedstawionych informacji.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady przekazał informacje dotyczące korespondencji jaka
wpłynęła do Biura Rady:
• pismo mieszkańców ul. Tartacznej (pismo tej samej treści trafiło do Wójta – w związku z czym
Naczelnik WRiI odczytała udzieloną odpowiedz),
• informacja Wójta o ilości postępowań wynikających ze zmian w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego prowadzonych w 2019 r.,
• sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ornontowice (sprawozdanie
omówiono na posiedzeniu wszystkich Komisji Stałych),
• sprawozdanie za rok 2019 z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej,
• odpowiedz Wójta na pismo dotyczące prośby w organizacji uroczystości artystycznej z okazji 100
rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.
12. Interpelacje radnych.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady odczytał odpowiedz na interpelację radnych: Henryka
Nieużyły, Sebastiana Spyry oraz Zbigniewa Machulika dotyczącą trudności z parkowaniem samochodów
w okolicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

13. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
Głos zabrali radni:
• radny Łukasz Machulik zwrócił się z prośbą o przygotowanie zestawienia spadku zużycia energii
w związku z wymianą opraw oświetleniowych na obszarze rewitalizacji.
Odpowiedzi na powyższe udzieliła Pani Beata Drobny – Naczelnik WRiI informując, że na stronie
www.ornontowice.pl w zakładce projekty unijne zostało wskazany plan uzysku energii w wyniku
wymiany w/w opraw. Natomiast rzeczywiste dane będą przekazywane sukcesywnie w późniejszym
terminie.
• radny Sebastian Spyra zwrócił uwagę na nieuporządkowany teren po inwestycji związanej
z wymianą sieci gazowej przy ul. Marzankowice, jednocześnie prosząc o kontakt w tej sprawie
z firmą, która wykonywała przedmiotową inwestycję.
W odpowiedzi Pani Beata Drobny – Naczelnik WRiI poinformowała, że temat ten jest już w toku
i poczyniono kroki aby nieuporządkowany teren został przywrócony do stanu pierwotnego.
• radny Adam Widenka zwrócił uwagę na nieświecące lampy przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul.
Pośredniej w kierunku Urzędu oraz przy ul. Cichej i Ogrodowej.
W przedmiotowym temacie głos zabrał Wójt, który oznajmił, że tego typu tematy można zgłaszać do
całodobowego dyspozytora. Natomiast Z-ca Wójta poinformował, że w dniu dzisiejszym Firma
Tauron zlokalizowała zaistniały problem i być może awaria została już usunięta.
• radny Wojciech Kubicki zwrócił uwagę na dwa dęby przy ul. Nowej (odcinek od ul. Zwycięstwa do
skrętu w ul. Słoneczną) stwarzające zagrożenie dla osób korzystających z drogi, przy której znajdują
się wspomniane drzewa. Stąd też prośba o rozważenie tematu zabezpieczenia dębów w taki sposób
aby nie stanowiły one zagrożenia dla uczestników drogi.
Na zakończenie Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku składania do 30 kwietnia br.
oświadczeń majątkowych za rok 2019.
14. 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

