Ornontowice, dnia 27 sierpnia 2020 r.
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WWO.ZD.00713.2020
Protokół nr XX/20
XX Sesja Rady Gminy Ornontowice
Obrady rozpoczęto 27 sierpnia 2020 roku o godz. 16:00, a zakończono o godz. 18:20 tego
samego dnia.
Obecni według załączonej listy obecności - załącznik nr 1, 2 do protokołu.
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych.
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 - nieobecny
11. Sebastian Spyra
12. Patryk Szwechowicz
13. Katarzyna Walczak
14. Adam Widenka
15. Tadeusz Zientek - nieobecny
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przewodniczący Rady Gminy powitał obecnych na sesji radnych, pracowników Urzędu
Gminy, przybyłych na sesję mieszkańców Gminy, stwierdzając, że na ustawowy stan 15-tu
radnych obecnych jest 13-tu radnych, wobec czego sesja jest prawomocna do
podejmowania uchwał.
2. Uwagi do porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, iż jest wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku
obrad dwóch projektów uchwał w sprawie:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2032,
• wystąpienia z kolejnym apelem odnośnie dokumentu pt. „Strategiczne Studium
Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2032,
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
Tadeusz Zientek
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ornontowice na lata 2020-2032, został jednogłośnie wprowadzony do porządku
obrad.
Głosowano w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wystąpienia z kolejnym apelem odnośnie dokumentu pt. „Strategiczne Studium
Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
Tadeusz Zientek
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem odnośnie dokumentu pt.
„Strategiczne
Studium
Lokalizacyjne
Inwestycji
Centralnego
Portu
Komunikacyjnego (SSL), 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: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
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 XIX/20 z sesji, która odbyła się dnia 25.06.2020 r.
Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
Tadeusz Zientek
Protokół Nr XIX/20 z sesji, która odbyła się dnia 25.06.2020 r., został przyjęty
jednogłośnie, bez uwag.
4. Planowane przez CPK warianty kolei dużych prędkości przez Ornontowice.
Jako pierwszy w przedmiotowej sprawie głos zabrał Przewodniczący Rady, oznajmiając, iż
ze względu na to, że temat budowy kolei dużych prędkości przez Ornontowice wzbudza
bardzo duże poruszenie zarówno wśród mieszkańców jak i władz samorządowych, na
dzisiejszą sesję pod obrady przygotowano projekt uchwały w sprawie wystąpienia
z kolejnym apelem odnośnie dokumentu pt. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji
Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) (w tym miejscu Przewodniczący odczytał treść
uchwały).
Idąc dalej głos zabrał Pan Grzegorz Zdrzałek mieszkaniec Gminy Ornontowice a także
przedstawiciel Zespołu Roboczego zaangażowanego w protest przeciwko CPK, dziękując
władzom Gminy za współpracę i zaangażowanie oraz wsparcie w przedmiotowej sprawie.
W swej wypowiedzi Pan Zdrzałek odniósł się także do konsultacji prowadzonych przez
CPK, powołania kompetentnego zespołu, który zajmie się tematem planowanej budowy
kolei przez teren Gminy.
Kolejno głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że Gmina na bieżąco współpracuje
zarówno z różnymi instytucjami jak również z innymi samorządami, których dotyka problem
wspomnianych wyżej kolei a co za tym idzie wyrażania sprzeciwu wobec planowanej
inwestycji. Ponadto Wójt w swej wypowiedzi zapewnił, o dalszym wspieraniu działań
Zespołu Roboczego.
Na zakończenie omawiania przedmiotowego punktu jeszcze raz głos zabrał
Przewodniczący Rady podsumowując temat kolei. Jak nadmienił Przewodniczący
w obecnej sytuacji, kiedy tak naprawdę do końca nie wiadomo co przyniesie przyszłość
raczej nie było by zasadnym powoływanie zespołu ekspertów w tej sprawie. W ocenie
Przewodniczącego, takowy zespół powinien powstać w momencie kiedy już faktycznie
przebieg kolei zostanie przesądzony. Wtedy z pewnością będzie udzielone wsparcie
zarówno ze strony urzędu i radnych dla wszystkich tych mieszkańców, których
przedmiotowa inwestycja dotknie bezpośrednio. Ponadto jak wspomniał w swej
wypowiedzi Przewodniczący - należy także pamiętać o tym, że inwestycja związana

z budową kolei dużych prędkości jest inwestycją rządową czyli jest inwestycją narzuconą
z góry.
Przewodniczący zwrócił się również z prośbą, o to by nie wnosić do Rady Gminy
o podjęcie uchwały ze wskazaniem innej gminy przez którą miałaby przebiegać linia
kolejowa, gdyż nie można decydować o tym co ma się znajdować ta ternie innej gminy czy
też powiatu.
5. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych w pierwszym półroczu 2020 r.
Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych w pierwszym półroczu 2020 r. została
przedstawiona w formie multimedialnej przez Panią Beatę Drobny – Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Inwestycji.
Odnośnie przedstawionych informacji, głos zabrał Przewodniczący Rady, zwracając się
z prośbą o przedstawienie radnym czy też samej Komisji Budżetu i Inwestycji, ujętych
w prezentacji projektów inwestycyjnych wraz z kosztami. Takie zestawienie stanowiłoby
podstawę do wskazania realnych propozycji inwestycyjnych do budżetu na rok 2021.
Kolejno Przewodniczący zadał pytanie związane z projektem kanalizacji i oczyszczalni –
na jakim obecnie etapie znajduje się wspomniany projekt?
W odpowiedzi Pani Drobny wyjaśniła, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało
opublikowane zaproszenie do dialogu technicznego – do przedmiotowego dialogu zgłosiły
się 4 firmy, z każdą z tych firm przeprowadzono rozmowy online, raport z tychże rozmów
dostępny jest w Wydziale Rozwoju i Inwestycji. Natomiast o dalszych krokach w tej sprawie
zadecydują podjęte decyzje. Ponadto podjęto również negocjacje z wykonawcą projektu
w temacie zamknięcia projektu.
6. Informacja na temat działań podejmowanych przez Gminę Ornontowice
w obszarze ochrony środowiska naturalnego - zakres działań Wydziału Środowiska,
Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami.
Informacja na temat działań podejmowanych przez Gminę Ornontowice w obszarze
ochrony środowiska naturalnego została przedstawiona w formie multimedialnej przez
Panią Justynę Sittek-Goj – Naczelnik Wydziału Środowiska Przedsiębiorczości
i Gospodarki Gruntami.
W przedmiotowym temacie głos zabrała radna Katarzyna Walczak w imieniu mieszkańca,
który zwrócił uwagę na drzewa w parku przy zamku, z którego podczas silnych wiatrów
odpadają konary wprost na jezdnię przy ul. Zamkowej co może stanowić zagrożenie dla
osób poruszających się tą drogą. W związku z tym pytanie, czy Gmina ma jakikolwiek
wpływ na właściciela zamku aby zwrócić się do niego o zabezpieczenie drzew w parku lub
chociaż ich przycięcie?
Odpowiadając na powyższe Pani Sittek-Goj wyjaśniła, że w pierwszej kolejności ustalana
jest dokładna lokalizacja drzew i wtedy w formie grzecznościowej danemu mieszkańcowi
przekazuje się odpowiednią informację. Niestety obecnie nie istnieją przepisy prawne na
podstawie, których Gmina mogłaby wymóc od mieszkańca uporządkowanie drzewostanu.
Ponadto teren zamku podlega również konserwatorowi zabytków i każda wycinka drzew
wymaga jego zgody. Jednakże jak nadmieniła Pani Naczelnik w przedmiotowym temacie
zostanie podjęty kontakt z właścicielem wspomnianej wyżej nieruchomości.
7. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń
Komisji, które odbyły się w miesiącu sierpniu 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
Łukasz Machulik. W protokole odczytanym przez radnego Machulik odnotowano, iż radny
Tadeusz Zientek w dalszym ciągi wyraża chęć do pracy w Radzie Społecznej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2032,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
26.08.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie
Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2032,

zmiany Wieloletniej Prognozy

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XX/172/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ornontowice na lata 2020-2032, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 3 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
26.08.2020r.
W dniu sesji wpłynęła autopoprawka do projektu, którą omówiła Pani Skarbnik
(autopoprawka związana była z koniecznością dofinansowania zadania – modernizacja
dróg gminnych)
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: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XX/173/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok, została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 4 do protokołu.
c) przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne gminy, dla
Policji.
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
26.08.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych
stanowiących dochody własne gminy, dla Policji.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XX/174/20 w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących
dochody własne gminy, dla Policji, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 5 do
protokołu.
d) powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Ornontowicach i wyboru przedstawicieli Rady Gminy na członków
Rady Społecznej,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Jak poinformował Przewodniczący, w związku z zakończeniem obecnej Kadencji Rady
Społecznej nastąpiła konieczność powołania składu nowej Rady Społecznej.
Zgodnie z pismem Wojewody Ślaskiego w skład Rady Społecznej z ramienia Wojewody
została powołana ponownie Pani Edyta Nogieć-Karwot – pracownik Wydziału Prawnego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego .
Przewodniczącym Rady Społecznej zgodnie z wymogiem ustawowym zostaje Wójt – Pan
Marcin Kotyczka.
Natomiast zgodę i chęć do pracy w Radzie Społecznej wyrazili radni w osobach:
Henryk Nieużyła

Ryszard Milanowski
Katarzyna Walczak
Tadeusz Zientek
Przewodniczący odczytał uchwałę z uzupełnionym składem osobowym Rady Społecznej.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej
samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ornontowicach i wyboru
przedstawicieli Rady Gminy na członków Rady Społecznej,
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XX/175/20 w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego
publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ornontowicach i wyboru przedstawicieli
Rady Gminy na członków Rady Społecznej, została przyjęta jednogłośnie - załącznik
nr 6 do protokołu.
e) przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy
Ornontowice,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
26.08.2020r.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Przedmiotowe organizacje nie zgłosiły wniosku z uwagami do wyżej
wymienionego projektu.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium
Wójta Gminy Ornontowice,
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XX/176/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym
uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice, została przyjęta jednogłośnie załącznik nr 7 do protokołu.
f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
26.08.2020r.
W temacie przedmiotowej uchwały głos zabrała Pani Ewa Kurzik – Kierownik Referatu
Komunalnego, informując, że projekt uchwały został poddany konsultacjom
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przedmiotowe organizacje nie zgłosiły
wniosku z uwagami do wyżej wymienionego projektu. Natomiast uwagi zgłosił mieszkaniec
Gminy jednakże ze względu na niespełnione wytyczne formalne wniosek nie został
rozpatrzony.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XX/177/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 8 do protokołu.

g) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Ornontowice,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
26.08.2020r.
W temacie przedmiotowej uchwały głos zabrała Pani Ewa Kurzik – Kierownik Referatu
Komunalnego, informując, że projekt uchwały został poddany konsultacjom
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przedmiotowe organizacje nie zgłosiły
wniosku z uwagami do wyżej wymienionego projektu.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Ornontowice,
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XX/178/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Ornontowice, została przyjęta jednogłośnie - załącznik
nr 9 do protokołu.
h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w Ornontowicach, przeznaczonej na cel publiczny tj. pod przepompownię,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
26.08.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w Ornontowicach, przeznaczonej na cel publiczny tj. pod przepompownię,
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka

NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XX/179/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej położonej w Ornontowicach, przeznaczonej na cel publiczny tj. pod
przepompownię, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 10 do protokołu.
i) 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
26.08.2020r.
W temacie przedmiotowej uchwały głos zabrała Pani Justyna Sittek - Goj – Naczelnik
Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, informując, że projekt
uchwały został poddany konsultacjom z pozarządowymi organizacjami pożytku
publicznego. Przedmiotowe organizacje nie zgłosiły wniosku z uwagami do wyżej
wymienionego projektu.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2020",
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XX/180/20 w sprawie przyjęcia: "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Ornontowice na rok 2020", została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 11 do
protokołu.
j) wystąpienia z kolejnym apelem odnośnie dokumentu pt. „Strategiczne Studium
Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
wystąpienia z kolejnym apelem odnośnie dokumentu pt.
„Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech
Kubicki, Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła,
Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka
NIEOBECNI (2)
Grzegorz Pałka
Tadeusz Zientek
Uchwała Nr XX/181/20 w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem odnośnie
dokumentu pt. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu
Komunikacyjnego (SSL) , 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,
• odpowiedzi udzielone na wnioski radnych z sesji, która odbyła się w miesiącu
czerwcu br.
• realizacji zadań strategicznych, inwestycyjnych, remontowych i pozostałych:
◦ modernizacja dróg gminnych - podpisano umowę i przekazano placu budowy
9 lipca, rozpoczęcie realizacji nastąpi 25 sierpnia,
◦ Słoneczna Gmina Ornontowice II - wykonano 81 konstrukcji pod mikro-instalacje,
wykonano montaż 59 falowników wraz z okablowaniem, w dalszym ciągu
wykonawca nie dokonał montażu paneli,
◦ budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji
- przeprowadzono dialog techniczny z 4 uczestnikami, opracowano Raport
z przebiegu dialogu technicznego, przeprowadzono negocjacje dot. zakończenia
prac projektowych systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewniach
Zachód, Centrum i Wschód.
◦ budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz
z przepompowniami - zakończono proces projektowy, złożono wniosek
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
◦ PBW sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) - podpisano umowę na okres
od 15 lipca do 30 grudnia i rozpoczęto prace projektowe.
◦ PBW ul. Bankowej - podpisano umowę na okres od 20 lipca do 30 grudnia
i rozpoczęto prace projektowe.
◦ budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Bujakowskiej – odwodnienie
sięgacza drogowego w rejonie posesji nr 31-35 - rozstrzygnięto postępowanie
przetargowe, podpisano umowę na okres 19 sierpnia – 31 października,
przekazanie placu budowy oraz spotkanie z mieszkańcami jest zaplanowane na
2 września.
◦ przygotowano wniosek aplikacyjny Zdalna Szkoła+ oraz dokonano zakupu
14 laptopów wraz z przekazaniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
◦ przygotowano dokumenty do podpisania umowy dotacji RPO WSL na wymianę
279 opraw oświetleniowych typu led na terenie gminy.
◦ kontynuacja dotacji na realizację z terminem do 30 października, przedsięwzięć
służących ograniczeniu niskiej emisji,

◦ podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na dotację do
usuwania folii rolniczych,
◦ trwają przygotowania do: kolejnych nasadzeń bzów, kampanii „Sprzątanie
świata” z akacją zaplanowaną na weekend 18-20 września, oraz do Spisu
rolnego, zaplanowanego 1-30 września,
◦ sprzedano mieszkanie przy ul. Żabik 9/104 oraz dwie działki budowlane przy ul.
Skośnej,
◦ przygotowano dokumenty do zlecenia wykonania nowego
„Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ornontowice”,
◦ bezpłatna komunikacja gminna – na okres wakacji wprowadzono ograniczony
rozkład jazdy, natomiast od 1 września, w związku z rozpoczęciem roku
szkolnego, przywracamy dotychczasowy rozkład jazdy;
◦ od września wznawiamy wykup biletów miesięcznych na darmowe przyjazdy dla
dzieci w wieku 7-16 lat – dla uczniów uczących się poza terenem gminy
◦ trwają zaawansowane rozmowy z Zarządem Transportu Metropolitalnego
i zainteresowanymi gminami odnośnie usprawnienia komunikacji w kierunku
Gierałtowic, Knurowa oraz Zabrza.
◦ na bieżąco prowadzona jest korespondencja z różnymi organami i instytucjami w
ramach przeprowadzanych konsultacji, wyrażająca stanowczy sprzeciw
odnośnie planów CPK,
◦ na bieżąco współpracuje się z innymi gminami objętymi planami CPK oraz
reprezentowane jest stanowisko Gminy i jej mieszkańców w spotkaniach
poświęconych planom CPK.
◦ kontynuowana jest weryfikacja deklaracji dotyczących gospodarki odpadami,
◦ na bieżąco porządkowany jest teren PSZOK
◦ kontynuowana jest kampania edukacyjna z zakresu segregacji śmieci
◦ przeprowadzono drugi pełny cykl konserwacji sztucznej nawierzchni oraz
czyszczenia boisk na kompleksach sportowych Orlik 2012
◦ dokonano przeglądów boisk sportowych, Amfiteatru, siłowni zewnętrznych oraz
placów zabaw pod względem technicznym oraz użyteczności.
◦ Urząd Gminy w dalszym ciągu przyjmuje interesantów wyłącznie po uprzednim
zgłoszeniu i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych
środków ostrożności i rygorów sanitarnych.
◦ w dalszym ciągu rekomendowane jest załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli
drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za
pośrednictwem skrytki e-PUAP.
◦ w związku z przejściem na emeryturę z końcem lipca dotychczasowych
dyrektorów jednostek organizacyjnych to jest: Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Pani Ireny Jabłonki oraz Zakładu Usług Pomocniczych Pani Grażyny
Jastrzębskiej zostały powołane na stanowisko dyrektora Panie: Karina Mura jako
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Lilianna Lenczowska jako
dyrektor Zakładu Usług Pomocniczych,
◦ podjęto ostateczną decyzję, że od 1 września Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Gminie Ornontowice rozpocznie swoje funkcjonowanie z uwzględnieniem
aktualnych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia,
◦ 5 września w Świątyni Dumania - odbędzie Narodowe Czytanie „Balladyny”,
◦ 5 września odbędzie się Msza Św. Dożynkowa,
◦ 12 września w Parku Gminnym - zaplanowane są Biegi Przełajowe o Puchar
Przewodniczącego Rady oraz Bieg Samorządowca,

◦ 19 września odbędzie się Msza Św. z okazji poświęcenia sztandaru Ochotniczej
Straży Pożarnej,
◦ 26 września na kompleksie boisk Orlik - zaplanowany jest Calvados Cup turniej piłki nożnej obwodów wyborczych.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady poruszył sprawy dotyczące:
• korespondencji, która wpłynęła do Biura Rady:
- pismo Urzędu Marszałkowskiego dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 925 (ul. Bujakowska),
- pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wystąpienia pokontrolnego
związanego z kontrolą kompleksową gospodarki finansowej Gminy Ornontowice
Idąc dalej Przewodniczący Rady poddał pod rozważenie możliwości skorzystania
z rządowego programu "Maluch+" wspierającego rozwój instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci
programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.
12. Interpelacje radnych.
Interpelacje radnych:
• interpelacja radnego Zbigniewa Machulika dotycząca „Potoku Ornontowickiego”
Przewodniczący odczytał treść interpelacji oraz udzieloną na nią odpowiedz.
13. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
Głos zabrali radni:
• radny Eugeniusz Kaczor – w związku z rozpoczęciem modernizacji dróg gminnych,
radny zwrócił uwagę na ubytek w jezdni przy ul. Leśnej (rejon posesji o nr 47)
jednocześnie pytając - czy istnieje możliwość naprawy jezdni w tym miejscu pomimo
tego, iż ten odcinek drogi nie jest ujęty w planie modernizacji?
W odpowiedzi Pani Naczelnik Beata Drobny oznajmiła, że Wydział analizuje
wykonanie prac związanych z łataniem dziur, które powstają na bieżąco czy też
zabezpieczaniem wymagających tego miejsc, w taki sposób aby nie podlegały
dalszej degradacji. Stąd też Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
zostanie wyposażony w kolejną partię masy asfaltowej umożliwiającej
przeprowadzenie dodatkowych prac związanych z zabezpieczeniem nowo
powstałych ubytków na drogach gminnych.
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

