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Protokół nr XXII/20
XXII Sesja Rady Gminy Ornontowice
Obrady rozpoczęto 22 października 2020 roku o godz. 16:00, a zakończono o godz. 17.14 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 XXI/20 z sesji, która odbyła się dnia 24.09.2020 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 XXI/20 z sesji, która odbyła się dnia 24.09.2020 r., został przyjęty jednogłośnie,
bez uwag.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki za poprzedni rok szkolny.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki za poprzedni rok szkolny została
przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej przez Panią Jolantę Malczyk – Inspektor
Wydziału Organizacyjnego.
5. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń
majątkowych.
W przedmiotowym punkcie, w pierwszej kolejności Wójt a następnie Przewodniczący Rady
przedstawili informacje o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za rok 2019.
Radni nie wnieśli pytań do przedstawionej informacji.
6. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń Komisji,
które odbyły się w miesiącu październiku br.
Do przedstawionych protokołów nie wniesiono uwag.
7. Sprawozdanie przewodniczącego Klubów Radnych z prac Klubu między sesjami.
Sprawozdanie z prac Klubu Radnych „Dla Ornontowic” między sesjami przedstawił
Przewodniczący Klubu Tadeusz Zientek.
8. 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 wraz z autopoprawką został omówiony na wspólnym posiedzeniu
Komisji w dniu 21.10.2020r.
Pani Skarbnik poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały wkradł się błąd pisarski
dokładnie wskazując pozycję błędu.
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 XXII/186/20 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 wraz z autopoprawką został omówiony na wspólnym posiedzeniu
Komisji w dniu 21.10.2020r.
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 XXII/187/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok, została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 4 do protokołu.
c) wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1
stycznia 2021 roku,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
21.10.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2021 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 XXII/188/20 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2021 roku, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 5 do
protokołu.
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Ornontowice od 1 stycznia 2021 roku,

Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
21.10.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2021 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 XXII/189/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2021 roku, została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 6 do protokołu.
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Ornontowice,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
21.10.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu przez Gminę 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 XXII/190/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
przez Gminę Ornontowice, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 7 do protokołu.
f) 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
21.10.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym
uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice,
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,
Łukasz Machulik, Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
WSTRZYMUJĘ SIĘ: (1)
Grzegorz Pałka
Uchwała Nr XXII/191/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom
stypendium Wójta Gminy Ornontowice, została przyjęta zwykła większością głosów załącznik nr 8 do protokołu.
g) przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na
realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
21.10.2020r.
W temacie w/w projektu uchwały głos zabrała Pani Justyna Sittek-Goj – Naczelnik Wydziału
Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, informując, że wspomniany projekt został
poddany konsultacjom społecznym i w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji
celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej
emisji,
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 XXII/192/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z
budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej
emisji,została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 9 do protokołu.

h) 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
21.10.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości
stanowiącej własność 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 XXII/193/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ornontowice, została przyjęta jednogłośnie
- załącznik nr 10 do protokołu.
i) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Ornontowice, działki numer 2899/360 oraz na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży.
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
21.10.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ornontowice, działki numer 2899/360 oraz na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży.
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 XXII/194/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ornontowice, działki numer
2899/360 oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, została przyjęta jednogłośnie załącznik nr 11 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 i zapytania radnych z sesji, która odbyła się w miesiącu
wrześniu br.
• realizacji zadań strategicznych, inwestycyjnych, remontowych i pozostałych:
◦ Słoneczna Gmina Ornontowice II - rozpoczęto czynności odbioru końcowego,
przekazano dokumentację, którą sprawdza inspektor nadzoru.
◦ budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji przeprowadzono negocjacje dot. zakończenia prac projektowych systemu kanalizacji
sanitarnej w zlewniach Zachód, Centrum i Wschód celem złożenia wniosku o
pozwolenie na budowę.
◦ budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z
przepompowniami - zakończono proces projektowy, oczekuje się wydania pozwolenia
na budowę,
◦ PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej - prace projektowe są
w toku, PBW sieci wodociągowej - na ukończeniu, PBW kanalizacji deszczowej ustalono alternatywny przebieg oraz rozpoczęto uzgodnienia z projektantami sieci
gazowej.
◦ PBW sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie posesji nr 5 i 17) - prace projektowe w toku,
sięgacz przy posesji nr 5 - bez problemów, sięgacz przy posesji nr 17 – problemy z
odwodnieniem, prawdopodobnie nastąpi konieczność podziału odcinka na 2 części:
droga i odwodnienie do istniejącej kanalizacji, zadanie dodatkowe - projekt odwodnienia
na odcinku końcowym.
◦ PBW ul. Bankowej - prace projektowe w toku, oczekuje się na zgody 3 właścicieli na
wejście w teren,
◦ budowa miejsc postojowych przy ul. Żabik - wpłynęły 2 oferty, trwa wybór inspektora
nadzoru, planowane podpisanie umowy i przekazanie placu budowy na przełomie
października/listopada,
◦ odwodnienie sięgacza drogowego przy ul. Bujakowskiej w rejonie posesji nr 31-35 roboty przerwane ze względu na panujące warunki atmosferyczne, wykonawca
zawnioskował o prolongatę terminu realizacji o czas przestoju,
◦ pozyskiwanie funduszy zewnętrznych:
▪ kontynuowana jest realizacja projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
w ZS-P”
▪ złożono wnioski do Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację pięciu zadań:
- Budowa wodociągu przy ul. Solarnia,
- Budowa boiska przy ul. Świerkowej,
- Modernizacja szatni w ZS-P,
- Budowa dwóch odcinków dróg dojazdowych przy ul. Leśnej z nawierzchnią z kostki
betonowej,
- Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji.
▪ podpisano umowę o dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Ornontowice dotyczącego 279 opraw.
◦ komunikacja:
▪ trwają rozmowy i końcowe ustalenia z Zarządem Transportu Metropolitalnego
odnośnie usprawnienia komunikacji do Gierałtowic i Knurowa oraz wprowadzenia
nowej linii bezpośrednio do Zabrza od 2021 roku,

◦

◦

◦

◦
◦

◦
◦
◦
◦

▪ trwają przygotowywania do zaproszenia na składanie ofert na 2021 rok odnośnie
bezpłatnej komunikacji gminnej, z nowym rozkładem jazy, trasą oraz obsługą przez
dwa autobusy,
▪ kontynuacja wykupu biletów ŚKUP do końca roku 2020 roku dla uczniów w wieku 716 lat uczących się poza terenem gminy.
gospodarka gruntami:
▪ opracowano oraz podano do publicznej wiadomości treści ogłoszeń i obwieszczenia
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, z możliwością składania wniosków do 20
listopada,
▪ trwają prace nad regulaminem i projektem uchwały w sprawie zasad odpłatnego
przejmowania przez Gminę Ornontowice począwszy od 2021 roku urządzeń
wodociągowych lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które zostały
wybudowane z ich własnych środków,
▪ w wyniku zgłoszenia i interwencji Gminy wyczyszczono rów i przepust w rejonie ul.
Marzankowice przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
plany CPK dotyczące kolei dużych prędkości:
▪ kontynuowana jest współpraca z innymi gminami objętymi planami CPK oraz z
przedstawicielem stowarzyszenia „Kolej na Śląsk”,
▪ na wystosowane pytanie do CPK odnośnie terminu spotkania Spółki z Gminą
Ornontowice nie wpłynęła żadna odpowiedź oraz żadna inna korespondencja.
ochrona środowiska:
▪ w ramach wypłaty dotacji trwają kontrole zamontowanych kotłów, spośród 47
wniosków, rozliczyło się 27 osób, 1 os. zrezygnowała, były 2 odmowy, a do
rozliczenia pozostało 17 osób,
▪ wysłano pisma do 43 użytkowników dotyczące złożenia stosownej deklaracji, w
związku z planowanym złożeniem wniosku do WFOŚ, o dotację na usunięcia
azbestu w 2021 r.
▪ przeprowadzono kontrolę zbiorników bezodpływowych, wraz z przedstawicielem
Policji – ukarano 3 właścicieli posesji mandatami w przedziale 200 – 500 zł,
▪ uzyskano dotację z Fundacji JSW dotyczącą nasadzenia bzów.
▪ od 15 września w ramach porozumienia z WFOŚ w Urzędzie został uruchomiony
punkt informacyjny w zakresie programu „Czyste powietrze”, gdzie mieszkańcy
mogą otrzymać pomoc w procesie składania wniosków i uzyskaniu dofinansowania,
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu umówienia na konkretną godzinę,
▪ 29 września na terenie Gminy stacjonowało Mobilne Biuro programu „Czyste
powietrze”, gdzie mieszkańcy mogli uzyskać pomoc od ekspertów z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska.
trwa Spis Rolny - Gminne Biuro Spisowe jest czynne w dni robocze w godzinach pracy
Urzędu, a kontakt telefoniczny jest możliwy do godziny 20.00,
trwają prace dotyczące analizy i sporządzenia stosownego wniosku z terminem do 6
listopada odnośnie wyłożonego do konsultacji społecznych dokumentu pn. „PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do
2040 roku”,
w okresie od 1 listopada do 31 marca nastąpi coroczna zmiana godzin otwarcia PSZOK,
tj. : pon., wt., czw., pt.: 12.00 – 16.00, sob.: 9.00 – 13.00,
trwa „Akcja liść” i na bieżąco wydawane są worki na liście,
w październiku skontrolowano 200 posesji odnośnie prawidłowej segregacji odpadów,
ze względu na warunki atmosferyczne Bulodrom został zamknięty do wiosny przyszłego
roku, a place zabaw pozostaną czynne do końca listopada.

◦ wprowadzono zakaz parkowania na terenie obiektu przy Gwarku, a w związku z tym
trwają prace dotyczące montażu napędu otwierającego automatycznie bramę
wjazdową.
◦ wznowiono zajęcia z Akademii Biegania, w każdą środę o godz. 17.30 na Orliku przy ul.
Akacjowej,
◦ do końca listopada można składać wnioski o nagrody sportowe,
◦ otrzymano dotację z Fundacji JSW na zakup sprzętu sportowego dla projektu ,,Każde
dziecko o tym wie - chcesz być zdrowy ruszaj się”,
◦ aktualnie ze świadczeń żłobkowych korzysta 10 rodzin, natomiast wpłynęły kolejne 2
wnioski, które są na etapie wydania decyzji,
◦ do 15 października wpłynęło 51 wniosków o stypendium Wójta Gminy, z czego 36
dotyczy uczniów, a 15 studentów,
◦ Urząd Gminy pozostaje nieustannie otwarty dla mieszkańców, niezmiennie
z
koniecznością wcześniejszego umówienia wizyty przez interesariuszy, bezwzględnie z
zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i rygorów sanitarnych, zdecydowanie
rekomenduje się załatwianie spraw w alternatywny sposób zdalny (telefon, email, ePUAP).
w dalszym ciągu rekomenduje się załatwianie spraw w alternatywny sposób zdalny, czyli
drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem
skrytki e-PUAP,
◦ w wyniku dynamiczne rozwijającej się sytuacji epidemicznej w Ornontowicach Urząd
Gminy przeszedł w tryb 2-zmianowej pracy hybrydowej, tj. część osób pracuje w formie
stacjonarnej, a część w systemie zdalnym, dotyczy to również 3 jednostek, tj. Zakładu
Gospodarki Komunalnej i wodociągowej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz,
Arterii,
◦

zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w
okresie 20-23 października zajęcia dydaktyczne w klasach 4 - 8 są prowadzone w
sposób zdalny, natomiast w klasach 1-3 oraz w przedszkolu w dalszym ciągu w sposób
stacjonarny,
◦ 11 listopada z okazji Święta Niepodległości – odbędzie się Msza Święta o godz.10:30
oraz śpiewanie hymnu o godz.12:00.
◦

W odniesieniu do informacji przedstawionych przez Wójta, głos zabrał radny Zbigniew Machulik
-dopytując, który przepust został oczyszczony i czy również wnioskowano o oczyszczenie
przepustu przy ul. Chudowskiej?
W odpowiedzi na powyższe Wójt wyjaśnił, iż został oczyszczony przepust w rejonie ul.
Marzankowice, natomiast z pozyskanych informacji przez Pana Dariusza Spyrę – Zastępcę Wójta,
przepust przy ul. Chudowskiej – w miarę możliwości Powiatu zostanie być może oczyszczony w
późniejszym terminie.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił korespondencję, która wpłynęła do
Biura Rady:
• pismo Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ornontowice (omówione na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych)
• pismo Urzędu Miasta Orzesze dotyczące zmiany granic administracyjnych gminy o statusie
miasta Orzesze z gminą Ornontowice (w temacie przedmiotowego pisma głos zabrała

Naczelnik Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami wyjaśniając
aspekty prawne związane ze zmianą granic gminy),
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 19 listopada br. o godz.16.00
najprawdopodobniej również w formie wideokonferencji.
Przewodniczący zwrócił się także z prośbą do Przewodniczących Komisji Stałych o to aby
posiedzenia Komisji także odbywały się formie wideokonferencji.
11. Interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła jedna interpelacja złożona przez radnego
Mariana Blachę dotycząca zalewania posesji przy ul. Polnej 23-25 i zabudowania wpustu ulicznego
wraz z odcinkiem kanalizacji o odpowiedniej średnicy w celu odprowadzenia wód opadowych.
Interpelacja przekazana została Wójtowi w celu udzielenia odpowiedzi.
12. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
O zabranie głosu poprosił radny Wojciech Kubicki zwracając się z pytaniem do Pani Ewy Kurzik –
Kierownik Referatu Komunalnego – czy PSZOK jest przygotowany na odbiór uszkodzonych paneli
fotowoltaicznych?
Odpowiadając, Pani Kurzik wyjaśniła, że nie było jeszcze takiego przypadku ale przedmiotowe
panele powinny być raczej potraktowane jako odpad remontowy i zutylizowany we własnym
zakresie. Jak wspomniała Pani Kierownik, Referat Komunalny może dokonać rozeznania, które
firmy ewentualnie zajmują się odbieraniem tego typu odpadu, jednakże odpad ten
najprawdopodobniej nie będzie mógł być odebrany przez PSZOK.
Kontynuując temat, radny Kubicki zapytał – co w takim razie robić z tego typu odpadem?
W odpowiedzi Pani Kurzik wyjaśniła, iż firma dokonująca wymiany paneli powinna zagospodarować
odpad we własnym zakresie (taki sam problem występuje w przypadku wymiany okien). Wszystkie
firmy są zarejestrowane w Bazie Danych Odpadowych i powinny prowadzić swój rejestr w BDO, w
którym zgłaszają odbiór i zagospodarowanie odpadu.
Na co radny Kubicki odpowiedział, że wynika z tego, iż każdy mieszkaniec, który potrafi sam
zamontować i zdemontować takowe panele zostaje pozostawiony sam sobie z problemem
utylizacji.
Odpowiadając Pani Kierownik jeszcze raz wspomniała o dokonaniu rozeznania firm, które zajmują
się odbieraniem tego typu odpadu oraz dodała, że każdy mieszkaniec powinien mieć świadomość,
że tego typu odpad przekazany do PSZOK zostanie potraktowany jako odpad niebezpieczny a co
za tym idzie będzie objęty dodatkowymi kosztami jego zagospodarowania, za który zapłaci każdy
mieszkaniec nawet ten, który nie posiada paneli oraz nie korzysta z PSZOK-a.
13. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył sesję.
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