Ornontowice, dnia 16 grudnia 2020 r.
WWO.0002.00011.2020.PK31
WWO.ZD.001305.2020

Protokół nr XXIV/20
XXIV Sesja Rady Gminy Ornontowice
Obrady rozpoczęto 16 grudnia 2020 roku o godz. 16:00, a zakończono o godz. 17:40 tego samego
dnia w sali ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.
Obecni według załączonej listy obecności - załącznik nr 1, 2, do protokołu.
W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych.
1. Marian Blacha
2. Grzegorz Hawełka
3. Eugeniusz Kaczor
4. Aleksandra Krzemińska
5. Wojciech Kubicki
6. Łukasz Machulik - nieobecny
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,
stwierdzając, że na ustawowy stan 15-tu radnych obecnych jest 14-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 XXIII/20 z sesji, która odbyła się dnia 19.11.2020 r.
Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
W związku z problemami technicznymi radny Tadeusz Zientek został poproszony o oddanie głosu
w formie ustnej.
Radny Tadeusz Zientek zagłosował za przyjęciem protokołu.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki,
Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Protokół Nr XXIII/20 z sesji, która odbyła się dnia 19.11.2020 r., został przyjęty jednogłośnie,
bez uwag.
4. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali kolejno protokoły z poszczególnych posiedzeń Komisji,
które odbyły się w miesiącu grudniu br.
Do przedstawionych protokołów nie wniesiono uwag.
5. Sprawozdanie przewodniczącego Klubów Radnych z prac Klubu między sesjami.
Sprawozdanie z prac Klubu Radnych „Dla Ornontowic” między sesjami przedstawił
Przewodniczący Klubu Tadeusz Zientek.
W przedmiotowym protokole radny Zientek w imieniu Klubu zawnioskował o zwiększenie w
budżecie na nadchodzący rok środków finansowych o kwotę 750 tys. zł. na budowę kanalizacji
sanitarnej, z ewentualnym rozpoczęciem budowy oczyszczalni ścieków lub przepompowni, co dało
by łącznie 1 450 000 zł. Radny Zientek zaproponował aby wspomniane środki przenieś z
następujących inwestycji:
- budowy chodnika przy ul. Zwycięstwa, (strona wschodnia) zaplanowana kwota 400 tys. zł.,
- budowy boiska sportowego z oświetleniem oraz ogrodzeniem ul. Świerkowej, zaplanowana kwota
200 tyś zł.,
- budowy parkingu przy Orliku ul. Okrężna, zaplanowana kwota 100 tyś. zł.,
- budowa parkingu na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa, zaplanowana kwota 50 tyś. zł.
6. 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
10.12.2020r.
W dniu sesji Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do w/w projektu uchwały.
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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki,
Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XXIV/200/20 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 10.12.2020r.
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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki,
Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XXIV/201/20 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok, została przyjęta
jednogłośnie - załącznik nr 4 do protokołu.
7. Budżet Gminy na 2021 rok:

a) omówienie projektu uchwały w spawie budżetu Gminy na rok 2021 oraz projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż poniżej wymienione projekty zostały
szczegółowo omówione we wcześniejszym terminie. Przewodniczący zwrócił się z prośbą
do Pani Skarbnik o przedstawienie najistotniejszych zapisów obydwu projektów uchwał.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie budżetu
Gminy na rok 2021 oraz o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ornontowice na lata 2021-2032.
Przedmiotowe opinie zostały przedstawione przez Panią Skarbnik – Aleksandrę Sewerin.
c) opinia Komisji Budżetu i Inwestycji o projekcie budżetu Gminy na rok 2021.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji przedstawił opinię Komisji dotyczącą projektu
budżetu na 2021 rok. Z przedstawionych informacji wynika, iż w/w Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu na 2021 rok.
d) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok
2021 oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ornontowice na lata 2021-2032
W wyżej wymienionym punkcie głos zabrała Skarbnik Gminy przedstawiając autopoprawki
do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2021 oraz do projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032
e) przedstawienie stanowiska Wójta w przypadku nieuwzględniania wniosków Komisji Budżetu
i Inwestycji
Punkt został wyczerpany ze względu na brak w/w wniosków.
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy na rok 2021
W przedmiotowym punkcie głos zabrał Wójt Gminy odnosząc się do protokołu Klubu
Radnych „Dla Ornontowic”, oznajmiając, ze projekt uchwały budżetowej został sporządzony
w ustawowym trybie i terminie oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 2019 roku dotyczącą
trybu prac na projektem budżetu. Idąc dalej Wójt przedstawił pokrótce najważniejsze zapisy
wspomnianej uchwały tj.
• Komisje Rady Gminy Ornontowice analizują projekt uchwały budżetowej, formułują
ewentualne wnioski i sporządzają opinie, którą niezwłocznie przekazują do Komisji
Budżetu i Inwestycji.
• Komisja Budżetu i Inwestycji dokonuje ostatecznej opinii projektu uchwały
budżetowej i wraz z ewentualnymi wnioskami przekazuje opinię Przewodniczącemu
Rady Gminy Ornontowice w terminie do 30 listopada.
• Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice niezwłocznie przekazuje Wójtowi
ostateczną opinię komisji Budżetu i Inwestycji wraz z ewentualnymi wnioskami, nie
później niż na 7 dzień przed planowanym terminem sesji budżetowej.
Jak wynika z przekazanych informacji żadna z Komisji nie wniosła wniosku o dokonanie zmian dot.
uchwały budżetowej na 2021 rok stąd byłoby nierozsądnym na dzień dzisiejszy dokonywanie zmian
tym bardziej, że uchwała budżetowa otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Jednakże, wychodząc naprzciw i zaspokajając obawy radnych z Klubu Radnych „Dla Ornontowic”,
we wskazanej wyżej autopoprawce zabezpieczono kwotę w Wieloletniej Prognozie Finansowej
jako wkład własny przy możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na budowę
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni.
Wójt zapewnił również, że na bieżąco w roku przyszłym za wolą Rady Gminy będą dokonywane
zmiany w budżecie oczywiście jeśli możliwości finansowe Gminy na to pozwolą.
g) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 20212032
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ornontowice na lata 2021-2032
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (11)

Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Zbigniew Machulik,
Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak,
Adam Widenka
WSTRZYMUJE SIĘ (3)
Wojciech Kubicki, Grzegorz Pałka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XXIV/202/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice
na lata 2021-2032, została przyjęta zwykłą większością głosów - załącznik nr 5 do protokołu.
h) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2021.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2021.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (11)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Zbigniew Machulik,
Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak,
Adam Widenka
WSTRZYMUJE SIĘ (3)
Wojciech Kubicki, Grzegorz Pałka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XXIV/203/20 w sprawie budżetu Gminy na rok 2021, została przyjęta zwykłą
większością głosów - załącznik nr 6 do protokołu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
10.12.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na
2021 rok,

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki,
Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XXIV/204/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok,
została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 7 do protokołu.
b) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2021 rok,
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 zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych
Rady Gminy na 2021 rok,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki,
Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XXIV/205/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy
na 2021 rok, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 8 do protokołu.
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ornontowice na rok 2021,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
10.12.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.

Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Ornontowice na rok 2021,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki,
Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XXIV/206/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Ornontowice na rok 2021,została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 9 do protokołu.
d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ornontowice na lata 2021 –
2023,
Przewodniczący Rady odczytał nagłówek w/w projektu uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
10.12.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Ornontowice na lata 2021 –2023,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki,
Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XXIV/207/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Ornontowice na lata 2021 –2023, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 10 do
protokołu.
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2021 roku
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu

10.12.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu w 2021 roku
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki,
Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XXIV/208/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu w 2021 roku, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 11 do protokołu.
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2021 roku
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
10.12.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2021 roku
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki,
Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XXIV/209/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu w 2021 roku, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 12 do protokołu.
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Ornontowice,
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
10.12.2020r.
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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki,
Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XXIV/210/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu przez Gminę Ornontowice, została przyjęta jednogłośnie - załącznik nr 13 do
protokołu.
h) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie zadania
własnego na 2021 r.,
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
10.12.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie zadania własnego na 2021 r.,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki,
Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XXIV/211/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa
Śląskiego na finansowanie zadania własnego na 2021 r., została przyjęta jednogłośnie załącznik nr 14 do protokołu.
i) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnych umów najmu, na czas
oznaczony do 3 lat.
Przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu

10.12.2020r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnych umów najmu, na czas oznaczony do 3 lat.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Eugeniusz Kaczor, Aleksandra Krzemińska, Wojciech Kubicki,
Zbigniew Machulik, Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Grzegorz Pałka, Sebastian Spyra,
Patryk Szwechowicz, Katarzyna Walczak, Adam Widenka, Tadeusz Zientek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Machulik
Uchwała Nr XXIV/212/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
najemcą kolejnych umów najmu, na czas oznaczony do 3 lat, została przyjęta jednogłośnie załącznik nr 15 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
listopadzie br.
Kolejno głos zabrał Zastępca Wójta pełniący jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Rozwoju i
Inwestycji przedstawiając informacje dotyczące spraw realizowanych przez przedmiotowy Wydział:
◦ budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z
przepompowniami – uzyskano akceptację PZD na przejście rurą ochronną pod
skrzyżowaniem (Dworcowa – Orzeska),projektant przygotował dokumenty do
ogłoszenia przetargu.
◦ przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Solarnia - w postępowaniu
przetargowym złożono 25 ofert, najtańsza oferta: 551 181 zł; najdroższa oferta 1
898 236 zł, trwa postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania.
◦ budowa oświetlenia przy ul. Okrężnej - w postępowaniu przetargowym złożono 12 ofert,
najtańsza oferta: 69 298 zł; najdroższa oferta 195 762 zł, trwa postępowanie w celu
wyłonienia wykonawcy zadania.
◦ budowa miejsc postojowych przy ul. Żabik – 2 grudnia zakończono prace i oddano do
użytkowania nowy parking przy ul. Żabik, w ramach zadania wykonano 10 nowych
miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.
◦ wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy - trwają przygotowania do złożenia
wniosku na wymianę 279 opraw na energooszczędne typu LED.
◦ wykonanie odwodnienia ul. Polnej - w ramach tymczasowego odwodnienia zabudowano
trzy koryta odwadniające w poprzek ulicy Polnej, w rejonie nr 5, 7 i 13.

◦ wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego dla 7 lokalizacji - 7 grudnia odbyło
się spotkanie w terenie z PZD i Wicestarostą w sprawie organizacji ruchu przy ul.
Leśnej, w tym sposobu na ograniczenie ruchu ponadlokalnego.
◦ Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:
I transza – otrzymaliśmy 531 342,00 zł, która aktualnie w budżecie 2021 roku jest
przeznaczona na przebudowę sieci wodociągowej w gminie,
II transza – otrzymaliśmy 1 127 326,35 zł na dwa zadania:
- przebudowa szatni w ZS-P (458 668 zł).
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia (668 658 zł),
III transza – kolejne 3 wnioski zostaną złożone w grudniu.
Wójt przedstawił informacje dotyczące:
• komunikacji:
Bezpłatna komunikacja gminna na 2020 r. - od 30.11 do 23.12 bus obsługuje teren gminy
w 4 kursach w dni robocze, pozostałe zostały zawieszone.
Bezpłatna komunikacja gminna na 2021 r. – w dniu 27.11.2020 r. odbyło się publiczne
otwarcie ofert, zostały złożone 3 oferty, aby umowa mogła być podpisana konieczne jest
zwiększenie środków w budżecie.
• gospodarka gruntami:
W ramach prac nad Studium otrzymano analizę złożonych wniosków, które obecnie są
sprawdzane i będą omawiane z Wykonawcą podczas spotkania.
Nabyto z mocy prawa, poprzez komunalizację, działkę 2206/22 o pow. 0,5440 tj. część
drogi - ul. Kolejowej.

•

ochrona środowiska:
Podpisano umowę dotacji z WFOŚiGW dotyczącą opracowania Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
Przygotowano i przesłano do uzgodnienia projekt uchwały dotyczącej wyznaczenia
aglomeracji.
Wysłano pismo do JSK dotyczące przepustu, w związku z interpelacją radnego.
W odpowiedzi na pismo Urzędu w terminie do 30 listopada 13 użytkowników azbestu
złożyło informację dotyczącą chęci usunięcia odpadów w 2021 r., w sumie na terenie Gminy
są zinwentaryzowane 43 posesje posiadające ten odpad.

•

zakończono Spis Rolny, w ramach, którego przeprowadzono spis w 81 gospodarstwach.

•

otrzymano z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. „KWK Budryk” odpowiedź na pismo
w sprawie wstrząsów, które udostępnione zostało na stronie internetowej gminy.

•

gospodarka odpadami - od 1 stycznia będzie obowiązywał nowy harmonogram, który został
już dostarczony do mieszkańców, w drugiej połowie grudnia będą dostarczane
zawiadomienia o zmianie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a w
zawiadomieniu znajdować się będzie karta umożliwiająca identyfikacje osób wjeżdżających
na PSZOK, która będzie obowiązywała od 2 stycznia.

•

nagrody sportowe – w terminie do 30 listopada został złożony tylko 1 wniosek o nagrody dla
zawodników, trenerów i działaczy przez Klub GKS Gwarek.

•

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

•

na placu zabaw przy ul. Chudowskiej została skradziona siatka ogrodzeniowa w ilości ok.
30 mb.

•
•

•

Gmina otrzymała 27 tysięcy zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub
oprogramowania dla nauczycieli (tzw. świadczenie 500+ dla nauczycieli).
na dzień 14 grudnia br., ze świadczenia żłobkowego korzysta 15 opiekunów dzieci, w całym
2020 roku Gmina w sumie na ten cel przeznaczyła kwotę 61 tysięcy zł obejmując
dofinansowaniem 37 opiekunów dzieci.
Komunalna Grupa Gospodarcza rozpoczęła prowadzenie dyżuru związanego z zimowym
utrzymaniem dróg gminnych – Akcja Zima potrwa do końca marca 2021 r.

•

na początku grudnia zamontowano świąteczne iluminację na słupach oświetlenia ulicznego.

•

z końcem listopada zdemontowano zużytą i skorodowaną wiatę przystankową w rejonie
szalet, a została zamontowana nowa wiata przystankowa z profili aluminiowych wraz z
oświetloną gablotą reklamową.

•

rozpoczęto prace porządkowe (karczowanie i koszenie) na terenie pomiędzy PSZOK-,
Marzankowicami a ul. Grabową.

•

został rozstrzygnięty przez Wody Polskie przetarg na roboty dotyczące utrzymania cieku
ornontowickiego, prace mają być wykonane do końca roku, na odcinku ok. 300 metrów na
południe od ul. Chudowskiej.

W sprawie wyżej przedstawionych informacji głos zabrał radny Tadeusz Zientek – zwracając się
z pytaniem do Zastępcy Wójta odnośnie III transzy z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych –
na jaką kwotę będzie opiewała przedmiotowa transza i na jakie zadania zostanie przeznaczona?
W odpowiedzi Zastępca Wójta poinformował, że dokładna kwota nie jest jeszcze znana ale
minimalna kwota na jedno zadanie powinna wynosić 400 tysięcy złotych. Natomiast w najbliższych
dniach zostanie podjęta decyzja odnośnie zadań, które obejmie przedmiotowa transza.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady poinformował o takich sprawach jak:
• do Rady Gminy wpłynęła petycja dotycząca wezwania Rady Gminy Ornontowice do
pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań
władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców
Gminy Ornontowice z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz
uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony
producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są
oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych
odczynów poszczepiennych (petycja zostanie przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji),
• do Urzędu wpłynęły prośby o uzupełnienie danych związanych z projektem uchwały w
sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ornontowice – przedmiotowe dane
zostały już przygotowane i zostaną przesłane do odpowiednich organów, natomiast jeśli po
wspomnianym uzupełnieniu zostaną wydane pozytywne opinie, to w miesiącu grudniu
odbędzie się jeszcze jedna sesja w temacie podjęcia wyżej wymienionej uchwały, wstępnie
zaplanowana na dzień 30 grudnia br.
11. Interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedz na interpelację radnego Zbigniewa Machulika w sprawie
oczyszczenia przepustu wodnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej pd nasypem kolejowym na
„Potoku Ornontowickim”.

12. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
Punkt został wyczerpany w związku z brakiem chętnych do zabrania głosu
13. Zamknięcie sesji.
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za współpracę
w roku 2020 oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył sesję.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła

Przygotowała: K. Posiłek
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

