Ornontowice, dnia 19 listopada 2020 r.
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Protokół nr XXIII/20
XXIII Sesja Rady Gminy Ornontowice
Obrady rozpoczęto 19 listopada 2020 roku o godz. 16:00, a zakończono o godz. 17:40 tego
samego dnia.
Obecni według załączonej listy obecności - załącznik nr 1, 2,3 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 XXII/20 z sesji, która odbyła się dnia 22.10.2020 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 XXII/20 z sesji, która odbyła się dnia 22.10.2020 r., został przyjęty jednogłośnie,
bez uwag.
4. Informacja o bieżącej i planowanej działalności spółek górniczych na terenie Ornontowic.
W przedmiotowym punkcie jako pierwszy głos zabrał Pan Wojciech Surma przedstawiciel PGG
KWK „Bolesław Śmiały”, który przedstawił informacje dotyczące:
• usuwania szkód górniczych na terenie Gminy zrealizowane w 2019 roku, do października
br. oraz zadań planowanych na 2021r., (remonty prywatnych domów, wypłaty odszkodowań
mieszkańcom, remontów dróg i kanalizacji)
• planu ruchu,
• opłaty eksploatacyjnej.
Kolejno głos zabrał Pan Dariusz Kluczniok przedstawiciel JSW S.A. KWK „Budryk” omawiając
tematy związane z bieżącym i planowanym zasięgiem eksploatacji.
Następnie Pan Zbigniew Szreder przedstawił szeroko sprawy dotyczące częstych w ostatnim
czasie wstrząsów i tąpań występujących na terenie Gminy.
Idąc dalej Pan Piotr Stajno przedstawiciel JSW S.A. KWK „Budryk” omówił takie tematy jak:
• szkody górnicze - usuwanie szkód górniczych w roku bieżącym, remonty prowadzone na
prywatnych posesjach, wypłaty odszkodowań, zwrotu kosztów zabezpieczeń przed
wpływami eksploatacji górniczej, odszkodowań rolnych, remontów awaryjnych kominów,
• poniesione koszty związane z usuwaniem szkód górniczych.
Przedstawiciele kopalni odpowiadali również na pytania radnych i Wójta związane z:
• konsultacjami prowadzonymi w ramach CPK,
• ilością zgłoszeń mieszkańców dot. szkód powstałych w wyniku tąpań i wstrząsów,
• rozpatrzonych i nierozpatrzonych wniosków mieszkańców dotyczących usuwania szkód
górniczych.
Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady dziękując za udział w sesji oraz przedstawione
informacje. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, korzystając z okazji, iż przedmiotowa
sesja poświęcona była górnictwu Przewodniczący złożył przedstawicielom kopalni życzenia
barbórkowe, życząc aby Św. Barbara miała w opiece całą brać górniczą.
5. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń Komisji,
które odbyły się w miesiącu listopadzie br.
Do przedstawionych protokołów nie wniesiono uwag.
6. Sprawozdanie przewodniczącego Klubów Radnych z prac Klubu między sesjami.
Sprawozdanie z prac Klubu Radnych „Dla Ornontowic” między sesjami przedstawił
Przewodniczący Klubu Tadeusz Zientek.
7. 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 18.11.2020r.
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 XXIII/195/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ornontowice na lata 2020-2032, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 4 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 18.11.2020r.
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 XXIII/196/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok, została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 5 do protokołu.
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką został omówiony na wspólnym posiedzeniu
Komisji w dniu 18.11.2020r.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Ewę Kurzik – Kierownik Referatu
Komunalnego w celu omówienia jeszcze raz wprowadzonej do uzasadnienia projektu
autopoprawki.
W temacie w/w projektu głos zabrał radny Eugeniusz Kaczor, który powrócił do wariantów stawki za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, omawianych na Komisji Wspólnej, informując,
że optuje on za wariantem VI - 28 zł stawka podstawowa w zabudowie jednorodzinnej, za
wyjątkiem kompostujących. Radny Kaczor stwierdził, że wspomniany wariant najbardziej mobilizuje
osoby, które zdecydują się na kompostowanie, gdyż osoby, które dotychczas zdeklarowane na

kompostowanie uiszczały opłatę w kwocie 25 zł i przy zastosowaniu tego wariantu pozostaną przy
tej kwocie.
Kolejno głos zabrał Przewodniczący Rady, który poprosił o pochylenie się nad tematem
kompostowania, proponując aby kwota zwolnienia dla osób kompostujących odpady
biodegradowalne wyniosła 4 zł. (§ 1 ust.2 projektu uchwały).
W temacie swojej propozycji Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Wójta pytając czy w
ogóle można zastosować zwolnienie w tejże kwocie.
W odpowiedzi, po przeliczeniu, Wójt oznajmił, iż można zastosować zwolnienie dla w/w osób w
kwocie 4,00 zł.
W związku z tym, iż projekt uchwały był poddany konsultacjom społecznym,Wójt zwrócił się z
pytaniem do Pani Patrycji Mazur – Radcy Prawnego o wydanie opinii, czy można dokonać zmian w
projekcie?
W odpowiedzi Pani Mazur wyjaśniła, że wyniki konsultacji nie są wiążące dla Rady Gminy i nie
istnieje potrzeba ponowienia konsultacji ze względu na fakt, iż proponowana zmiana jest na
korzyść mieszkańca.
W toku dyskusji poruszony został także temat odpadów wielkogabarytowych przez radnego
Zbigniewa Machulika.
Idąc dalej Przewodniczący zwrócił się do radnego Kaczora z pytaniem – czy jest za
przegłosowaniem swojego wniosku wspomnianego powyżej?
W odpowiedzi radny Kaczor oznajmił, że nie i przychyla się do propozycji Przewodniczącego.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
W związku z problemami technicznymi Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w formie
udzielenia odpowiedzi ustnej przez każdego z radnych.
Głosowano w sprawie: przyjęcia wniosku dotyczącego zmiany w projekcie uchwały w § 1 ust. 2
wysokości zwolnienia z 3,00 zł na 4 ,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
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
Wniosek w sprawie zmiany w projekcie uchwały w § 1 ust. 2 wysokości zwolnienia z 3,00 zł
na 4 ,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, został przyjęty
jednogłośnie.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 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
Uchwała Nr XXIII/197/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 6 do protokołu.
Wójt serdecznie podziękował za jednogłośne przyjęcie uchwały. Korzystając z prawa głosu Wójt
odniósł się do prac nad uchwałą oraz różnego rodzaju aspektów gospodarki odpadami, które mają
wpływ na stawki za odbiór i ich zagospodarowanie.
W temacie podjętej uchwały głos zabrał radny Kubicki pytając czy będzie istniała możliwość
doposażenia osób chętnych do kompostowania bioodpadów w kompostowniki?
Odpowiedzi na powyższe udzieliła Pani Ewa Kurzik informując, iż w przyszłorocznym budżecie nie
zaplanowano wydatku związanego z zakupem kompostowników, jednakże istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na doposażenie PSZOK-a lub też na zakup wspomnianych wyżej
kompostowników.
Wójt dodał, że jeśli będzie wielkie zainteresowanie takowym zakupem wtedy zostaną podjęte
odpowiednie decyzje w tej sprawie.
Natomiast Przewodniczący Rady zauważył, że może środki pozyskane z podwyższonych opłat
nałożonych na niektórych mieszkańców można byłoby przeznaczyć na zakup kompostowników.
d) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
18.11.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy
Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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 XXIII/198/20 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy
Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 7 do protokołu.
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym dzierżawcą
oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
18.11.2020r.
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 dotychczasowym dzierżawcą 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 XXIII/199/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu z
dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 8 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.
Kolejno głos zabrał Zastępca Wójta pełniący również funkcję Naczelnika Wydiału Rozwoju i
Inwestycji przedstawiając informacje dotyczące spraw realizowanych przez przedmiotowy Wydział:
◦ Słoneczna Gmina Ornontowice II – 2 listopada br., został podpisany protokół odbioru
końcowego, trwają prace związane z rozliczeniem zadania i złożeniem wniosku o
płatność do Urzędu Marszałkowskiego,
◦ budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z
przepompowniami – 28 października uzyskano pozwolenie na budowę,
◦ przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Solarnia - został ogłoszony
przetarg, planowany termin składania ofert to 30 listopada br.,
◦ odwodnienie sięgacza drogowego przy ul. Bujakowskiej w rejonie posesji nr 31-35 roboty wstrzymane w skutek warunków atmosferycznych, do momentu możliwości
wjechania z ciężkim sprzętem,
◦ budowa oświetlenia przy ul. Okrężnej - został ogłoszony przetarg, planowany termin
składania ofert to 4 grudnia br.,

◦ PBW sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie posesji nr 5 i 17) - sięgacz przy nr 5 - bez
problemów,sięgacz przy nr 17 - konieczność wykonania dodatkowego projektu
odwodnienia wraz z operatem wodno-prawnym,
◦ PBW ul. Bankowej - projekt złożony do Starostwa w celu uzyskania pozwolenia na
budowę.
◦ budowa miejsc postojowych przy ul. Żabik – 4 listopada br., podpisano umowę,
rozpoczęły się prace w terenie,
◦ Akcja zima - 4.listopada podpisano umowę z 2 wykonawcami, akcja zima potrwa od
15.11.2020 do 31.03.2021,
◦ wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego dla 7 lokalizacji - umowa podpisana
16 listopada, lokalizacje to: próg na Granicznej, 3 progi na Leśnej, 2 miejsca parkingowe
na Akacjowej, skrzyżowanie z pierwszeństwem ul. Solarnia z Myśliwską, 3 nowe
przystanki na ulicach: Kwiatowa, Solarnia, Myśliwska,
◦ pozyskiwanie funduszy zewnętrznych:
▪ kontynuowana jest realizacja projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
w Zespole Szkolono-Przedszkolnym”
▪ złożono wnioski do Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację pięciu zadań nadal brak wyników naboru.
Wójt przedstawił informacje dotyczące:
• komunikacja:
◦ Bezpłatna komunikacja gminna na 2020 r.: od 2 do 15 listopada zawieszone zostały 2
kursy w dnie robocze oraz wszystkie w niedziele i święta, od 16 do 29 listopada
zawieszone zostały wszystkie kursy.
◦ Bezpłatna komunikacja gminna na 2021 r. – przygotowywane jest zaproszenie do
składania ofert z planowanym otwarcie ofert 25 listopada
• gospodarka gruntami:
◦ trwa analiza treści wniosków wpływających do „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego”, z terminem do 20.11 - (obecnie jest 65 starych
oraz 14 nowych wniosków).

◦ trwają prace nad przygotowaniem umowy dzierżawy gruntu przy ul. Cyprysowej, która
będzie zawarta na okres 1 roku począwszy od 22 listopada br.,
◦ trwa procedura sprzedaży działek przy ul. Leśnej i przy ul. Chudowskiej,

•
•
•

•
•

plany CPK dotyczące kolei dużych prędkości: z informacji uzyskanych od Spółki wynika, że
w obecnej chwili wszystkie planowane warianty omijają tereny Gminy Ornontowice, stąd nie
odbyły się konsultacje z władzami Gminy.
wysłano wniosek odnośnie wyłożonego do konsultacji społecznych dokumentu pn. „PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą
do 2040 roku”,
ochrona środowiska:
◦ na bieżąco są prowadzone kontrole zamontowanych kotłów w ramach wypłaty dotacji,
◦ Rozpoczęto akcję nasadzeń bzów na posesjach mieszkańców i na terenach gminnych łącznie 58 sztuk,
◦ trwają przygotowania do nasadzeń 15 sztuk robinii akacjowych przy ul. Działkowej, 8
sztuk lip drobnolistnych przy ul. Cichej oraz 5 sztuk dębów szypułkowych przy ul. Nowej.
◦ na bieżąco prowadzone są wizje w terenie w sprawie zgłoszeń zamiaru usunięcia
drzew.
trwają przygotowania do sporządzenia projektu uchwały na sesję grudniowa dotyczącej
wyznaczenia aglomeracji na terenie Gminy.
w toku Spis Rolny - Gminne Biuro Spisowe jest czynne w dni robocze w godzinach pracy
Urzędu, a kontakt telefoniczny jest możliwy do godziny 20.00.

•

wystosowano pismo do dyrekcji KWK Budryk, odnośnie zwiększonej ilości wstrząsów, w
związku z prowadzoną eksploatacją górniczą.

•

wniosek do OUG z 28 kwietnia br., w sprawie powołania zespołu porozumiewawczego, do
dnia dzisiejszego jeszcze nie został rozpatrzony - w związku z epidemią Covid-19, prace
wszystkich zespołów zostały zawieszone,

•
•

w okresie od 1 listopada do 31 marca nastąpiła coroczna zmiana godzin otwarcia PSZOK,

•

wdrażany jest system kart elektronicznych do obsługi PSZOKa, które mają usprawnić
gospodarkę odpadami,

•

szalety gminne w okresie jesienno-zimowym są otwarte w godz. 7.00 – 17.00,

•

w Parku trwa koszenie, porządkowanie liści oraz kopcowanie róż, do których wykorzystane
zostanie 5 ton ziemi,

•

bulodrom został zamknięty do wiosny przyszłego roku, a place zabaw są czynne do końca
listopada.

•

na jednym z placów zabaw zamontowano nową atrakcję w postaci kolejki z wagonikami,

•

wykonano 3 pełne czyszczenia wraz z konserwacją nawierzchni na Orlikach,

•

w każdą środę odbywają się zajęcia z Akademii Biegania, godz. 17.30 na Orliku przy ul.
Akacjowej,

•

do końca listopada można składać wnioski o nagrody sportowe

•

wprowadzono zakaz parkowania na terenie obiektu GKS „Gwarek” oraz została
zamontowana automatyczna brama wjazdowa.

•

Wprowadzono zakaz parkowania na przystanku autobusowym obok budynku Arterii,

•

do Urzędu wpłynęły 52 wnioski dotyczące stypendium Wójta Gminy, z czego 37 dotyczyło
uczniów, a 15 studentów, komisja weryfikacyjna pozytywnie rozpatrzyła 35 wniosków dla
uczniów oraz wszystkie 15 wniosków dla studentów na łączną kwotę 64 200 zł, negatywnie
rozpatrzono 2 wnioski dla uczniów.

•

W terminie do 15 listopada do biura Rady Gminy został złożony projekt uchwały budżetowej
na 2021 rok, zgodnie z uchwałą RG w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej - stałe Komisje Rady analizują projekt, sporządzają opinie, którą niezwłocznie
przekazują do Komisji Budżetu, która dokonuje ostatecznej opinii projektu uchwały i wraz z
ewentualnymi wnioskami przekazuje opinię Przewodniczącemu Rady w terminie do 30
listopada, Komisje proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku
przewidzianego w projekcie zobowiązane są wskazać źródło finansowania, a proponowane
zmiany nie mogą zwiększać deficytu budżetu.

•

w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 17 listopada zakupiono
samochód dostawczy marki Opel Combo,

•

odebrano nowe zestawy ozdób świątecznych,

•

zabudowano nową wiata przystankowa na centralnym przystanku obok Pawilonu Anatol,

•

na bieżąco wykonuje prace porządkowe związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz
terenów zielonych – prowadzone są ostatnie prace związane z wykoszeniem trawy na
poboczach dróg gminnych, rozpoczęto prace związane z grabieniem i zbieraniem liści,
wykonano także prace pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy,

•

na bieżąco wykonuje prace technologiczne związane z funkcjonowaniem oczyszczalni
ścieków oraz systemów kanalizacyjnych i sieci wodociągowej,

•

Urząd Gminy pozostaje nieustannie otwarty dla Mieszkańców, niezmiennie z koniecznością
wcześniejszego umówienia wizyty przez interesariuszy, bezwzględnie z zachowaniem
niezbędnych środków ostrożności i rygorów sanitarnych.

trwa „Akcja liść” i na bieżąco, do 30 listopada, wydawane są worki na liście.

•
•

w dalszym ciągu rekomendujemy załatwianie spraw w alternatywny sposób zdalny, czyli
drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki
e-PUAP.
Urząd Gminy dalej prowadzi 2-zmianową pracę hybrydową, tj. część osób pracuje w formie
stacjonarnej, a część w systemie zdalnym.

•

zgodnie z obostrzeniami we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej jest prowadzona
nauka zdalna, natomiast przedszkole funkcjonuje w sposób stacjonarny, w razie potrzeb
rodziców w Szkole funkcjonuje świetlica,

•

w dniu 25 listopada o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej.

10. Informacje Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady poinformował o takich sprawach jak:
• posiedzenie Komisji Wspólnej w temacie uchwały budżetowej na rok 2021 odbędzie się 25
listopada br., o godz. 16:00 w formie wideokonferencji,
• sesja odbędzie się 16 grudnia br. o godz.16.00,
• wspólne posiedzenie Komisji Stałych odbędzie się 10 grudnia br.
11. Interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedz na interpelację radnego Mariana Blachy dotyczącej
zalewania posesji przy ul. Polnej 23-25 i zabudowania wpustu ulicznego wraz z odcinkiem
kanalizacji o odpowiedniej średnicy w celu odprowadzenia wód opadowych a następnie
poinformował, że wpłynęła kolejna interpelacja radnego Zbigniewa Machulika w sprawie
oczyszczenia przepustu wodnego JSW pd nasypem kolejowym na „Potoku Ornontowickim”.
12. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
W przedmiotowym punkcie radny Sebastian Spyra zwrócił się z prośbą o zamontowanie tabliczki z
numerami domów sięgacza ul. Bujakowskiej (nr 9-13), gdyż poprzednie oznakowanie zostało
zniszczone i nie nadaje się do ponownego montażu.
W odpowiedzi Zastępca Wójta poinformował, iż przedmiotowy temat zostanie rozeznany.
13. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył sesję.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła
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