Ornontowice, dnia 24 września 2020 r.
WWO.0002.00008.2020.PK31
WWO.ZD.00788.2020

Protokół nr XXI/20
XXI Sesja Rady Gminy Ornontowice
Obrady rozpoczęto 24 września 2020 roku o godz. 16:00, a zakończono o godz. 17:30 tego
samego dnia.
Obecni według załączonej listy obecności - załącznik nr 1, 2 do protokołu.
W posiedzeniu wzięło udział 15 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
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 XX/20 z sesji, która odbyła się dnia 27.08.2020 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 XX/20 z sesji, która odbyła się dnia 27.08.2020 r., został przyjęty jednogłośnie,
bez uwag.
4. Uroczyste wręczenie podziękowań z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności artystycznej.
Podczas sesji radni na czele z Przewodniczącym Rady oraz Wójtem wręczyli pamiątkową statuetkę
oraz list gratulacyjny Pani Marii Kulawik w związku Jubileuszem 25-lecia działalności artystycznej.
Kolejno głos zabrała Pani Maria Kulawik dziękując za uczczenie przez władze Gminy jej
Jubileuszu oraz przedstawiając pokrótce przebieg swojej pracy artystycznej.
5. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.
Informację o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku została szczegółowo
przedstawiona na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji w dniu 23.09.2020r.
W dniu sesji Pani Aleksandra Sewerin – Skarbnik Gminy przedstawiła najistotniejsze dane
dotyczące wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.
Radni nie wnieśli pytań do przedstawionych informacji.
6. Wnioski do budżetu gminy na rok 2021.
Wnioski do budżetu Gminy na rok przedstawili Przewodniczący Komisji Stałych - załącznik nr 3, 4,
5 do protokołu.
W przedmiotowym punkcie głos zabrał Wójt dziękując radnym za przygotowanie propozycji do
budżetu na rok 2021.
Wójt w swej wypowiedzi odniósł się do propozycji dotyczącej zakupu profesjonalnego sprzętu do
remontu dróg gminnych – jak wyjaśnił Wójt, po zgłębieniu tematu dotyczącego zakup takiego
sprzętu uznano, że takie rozwiązanie byłoby nierentowne, lepiej jest korzystać z usług firm
zewnętrznych, które zajmują się usługami związanymi z remontem dróg.
W przedmiotowym punkcie głos zabrał Przewodniczący Rady – w związku z pomysłem aktualizacji
dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego budynku na potrzeby kultury a ze względu na
to, iż kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej najprawdopodobniej będzie promowała
w szczególności budownictwo energooszczędne a nawet pasywne – warto byłoby przemyśleć
temat opracowania koncepcji wspomnianego wyżej budynku czy też opracowania programu
funkcjonalno-użytkowego (z wykorzystaniem koncepcji opracowanej w latach poprzednich) z góry
określając projektantom koszty oraz kierunek czyli uwzględnienie ekologicznych rozwiązań, co
pozwoli w przyszłości sięgnąć po zewnętrzne środki finansowe przeznaczone na tego typu
budownictwo.
Idąc dalej Przewodniczący odniósł się także do propozycji budowy kanalizacji i wodociągów –
należałoby się zastanowić nad stworzeniem modelu sieci wodociągowej, który pozwoliłby na
określenie możliwości i zagrożeń w tej dziedzinie.
W odpowiedzi na sugestię Przewodniczącego, Wójt oznajmił, iż zostaną poczynione starania aby
zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie środki na wyżej wymieniony cel.
7. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń Komisji,
które odbyły się w miesiącu wrześniu 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
Przewodniczący Klubu Tadeusz Zientek. W tym punkcie radny Zientek przedstawił także
propozycje Klubu do budżetu gminy na rok 2021 - załącznik nr 6 do protokołu.
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
23.09.2020r.
W temacie przedmiotowej uchwały głos zabrała Pani Skarbnik, informując, że w załączniku nr 1 do
uchwały wkradł się błąd pisarski (w pozycji limit zobowiązań w zadaniu przebudowa sieci
wodociągowej w Gminie Ornontowice powinien być w kwocie 1 200,000,00)
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ornontowice na lata 2020-2032,
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 XXI/182/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ornontowice na lata 2020-2032, 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
23.09.2020r.
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 XXI/183/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok, została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 8 do protokołu.
c) przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Ornontowice,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
23.09.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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
Uchwała Nr XXI/184/20 w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ornontowice, została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 9 do protokołu.
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowymi dzierżawcami
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
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 zgody na zawarcie umowy
dzierżawy gruntu z dotychczasowymi dzierżawcami 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, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek

Uchwała Nr XXI/185/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
z dotychczasowymi dzierżawcami oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 10 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 sierpniu br.
• realizacji zadań strategicznych, inwestycyjnych, remontowych i pozostałych:
◦ modernizacja dróg gminnych - zakończono realizację zadania i zgłoszono do odbioru
końcowego, który nastąpi 28 września,
◦ Słoneczna Gmina Ornontowice II - nastąpiła prolongata terminu realizacji zadania do
dnia 30 września, kontynuowane są czynności odbiorów technicznych instalacji
indywidualnych,
◦ budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji przeprowadzono negocjacje dotyczące zakończenia prac projektowych celem złożenia
wniosku o pozwolenie na budowę,
◦ 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) oraz PBW ul. Bankowej - prace
projektowe w toku, z terminem realizacji do 30 grudnia br.,
◦ odwodnienie sięgacza drogowego przy ul. Bujakowskiej (rejon posesji 31-35)
– przekazanie placu budowy i spotkanie z mieszkańcami nastąpiło 2 września, z dniem
21 września rozpoczęto prace, z terminem realizacji do 31 października br.,
◦ pozyskiwanie funduszy zewnętrznych:
▪ rozpoczęto realizację projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ornontowicach”;
▪ rozpoczęto przygotowanie wniosku do Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację
zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice
◦ akcja zima - podjęto czynności wszczynające wyłonienie wykonawcy – tj. operatora akcji
zima 2020/2021.
◦ komunikacja:
▪ podjęto decyzję o przedłużeniu umowy, obowiązującej obecnie do 30.09, na usługę
bezpłatnej komunikacji gminnej, do końca bieżącego roku, przy czym wprowadzone
zostaną korekty w rozkładzie jazdy począwszy od 5 października br.,
▪ od października do grudnia kontynuowany będzie wykup biletów miesięcznych na
darmowe przyjazdy dla dzieci w wieku 7-16 lat – dla uczniów uczących się poza
terenem gminy,
◦ gospodarka gruntami:
▪ podpisano umowę na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice,
▪ z mocy prawa (na podstawie decyzji Wojewody) nabyto na rzecz Gminy działkę
drogową w rejonie ul. Granicznej,
◦ plany CPK dotyczące kolei dużych prędkości:
▪ kontynuowana jest współpraca z innymi gminami objętymi planami CPK, celem
wypracowania spójnego stanowiska,
▪ nawiązano współpracę z przedstawicielem stowarzyszenia „Kolej na Śląsk”,

wystosowano pytanie do CPK odnośnie terminu spotkania Spółki z Gminą
Ornontowice.
ochrona środowiska:
▪ w dniach 18-20 września przeprowadzono kampanię Sprzątanie świata,
▪ trwają przygotowania do kontroli zbiorników bezodpływowych, instalacji spalania
paliw w budynkach mieszkalnych oraz kontrole dotyczące prawidłowej segregacji
odpadów, które ruszą w październiku br.,
trwa Spis Rolny - Gminne Biuro Spisowe jest czynne w dni robocze w godzinach pracy
Urzędu, kontakt telefoniczny jest możliwy do godziny 20.00, rozpoczęcie pracy
rachmistrza terenowego rozpocznie się od 1 października,
otwór badawczy „Orzesze 1” - prace geologiczne zostały zakończone, teraz
prowadzona będzie analiza zgromadzonych materiałów, zgodnie z zezwoleniem do
2023 r.,
ze względu na korzystne warunki atmosferyczne przyparkowy Bulodrom będzie w tym
roku dłużej otwarty, tj. będzie czynny także w październiku w godzinach: poniedziałekpiątek 12-18, sobota – niedziela: 10-18,
12 września odbyły się biegi o Puchar Przewodniczącego Rady oraz Bieg
Samorządowca – w biegu wzięło udział 216 uczestników,
zaplanowany na 26 września turniej piłkarski Calvados Cup został przeniesiony na
miesiąc październik,
na dzień 21 września zostało złożonych 10 wniosków o świadczenie żłobkowe,
wraz z rozpoczęciem roku szkolnego Gmina wznowiła przewóz dzieci do szkół
i placówek oświatowych, w sumie z przewozu zbiorowego korzysta 12 dzieci, a dwoje
2 dzieci dowożonych jest indywidualnie przez swoich rodziców, w ramach zawartej
z Gminą umowy na zwrot kosztów takiego przewozu.
od dnia 14 września do 15 października Urząd Gminy przyjmuje wnioski o przyznanie
„stypendium Wójta Gminy” dla uczniów i studentów,
5 września w Św. Dumania odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny”,
19 września – odbyła się Msza Św. z okazji poświęcenia sztandaru OSP oraz uroczyste
przekazanie.
▪

◦

◦

◦

◦

◦
◦

◦
◦

◦
◦
◦

11. Informacje Przewodniczącego Rady.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady podziękował za organizację oraz udział
w biegach o Puchar Przewodniczącego Rady oraz Biegu Samorządowca a także zaprosił do
udziału w Mszy Świętej odpustowej.
12. Interpelacje radnych.
Nie wpłynęła żadna interpelacja stąd punkt został wyczerpany.
13. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
W przedmiotowym punkcie głos zabrał radny Łukasz Machulik, zwracając się z prośbą w imieniu
mieszkańców o przycięcie konarów drzew (2 lip) w rejonie Krzyża na skrzyżowaniu ulicy
Zwycięstwa z ulicą Cichą.
W wyżej wymienionym punkcie głos zabrał Wójt odnosząc się do interpelacji radnego Kaczora
dotyczącej sytuacji przy ul. Leśnej (wzmożony ruch związany z dojazdem pracowników do kopalni)
jak również innych sygnałów napływających zarówno od użytkowników jak i mieszkańców których
posesje znajdują się przy ul. Leśnej. Jak nadmienił Wójt należałoby się zastanowić nad
opracowaniem zmiany organizacji ruchu tak aby nowe rozwiązanie byłoby dogodne dla wszystkich

zainteresowanych. Stąd też Wójt poprosił aby zastanowić się nad różnymi rozwiązaniami i
podzielenie się z nimi z Wójtem lub też Panią Beatą Drobny.
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

