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�Jutrzenka� w Kokoszycach

Spotkanie z wójtem gminy

Zimowy bieg w Katowicach

Nasza Ławka Niepodległości

Młodzież ZSP w Hamburgu
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Spotkanie wójta gminy
z mieszkañcami Ornontowic

16 stycznia w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji odbyło się pierw-
sze spotkanie wójta Marcina Kotyczki z mieszkańcami gminy. Jego

gospodarz już na wstępnie zapowiedział, iż okazji do podobnych spo-
tkań będzie w ciągu roku więcej, zaś tym razem motywem przewodnim
mają być �ZMIANY�.
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24 stycznia odbyło się ko-
lejne posiedzenie Rady
Gminy Ornontowice. Jego
pierwszym akcentem było
ślubowanie, jakie złożył
Adam Widenka po odebra-
niu zaświadczenia o wy-
borze na radnego w wy-
borach uzupełniających.
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KOMISJA REWIZYJNA
Katarzyna Walczak � Przewodnicząca
Zbigniew Machulik � Wiceprzewodniczący
Łukasz Machulik
Grzegorz Pałka

Przedmiot działalności Komisji określony w Ustawie z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym:
Art. 18a. 1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jed-

nostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy;
w tym celu powołuje komisję rewizyjną. (...)

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występu-
je z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzie-
lenia absolutorium wójtowi.

KOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI
Eugeniusz Kaczor � Przewodniczący
Marian Blacha � Wiceprzewodniczący
Henryk Nieużyła
Patryk Szwechowicz
Tadeusz Zientek

Przedmiotem działalności Komisji są w szczególności sprawy z za-
kresu:
� uzgadniania budżetu gminy, w tym podstawowych kierunków wy-

datków i dochodów gminy,
� uzgadniania wysokości stawek podatkowych uchwalanych przez

Radę Gminy,
� uzgadniania wieloletnich programów inwestycyjnych,
� opiniowania inwestycji,
� opiniowania programów funkcjonalno-użytkowych, koncepcji projek-

towych oraz projektów budowlanych realizowanych przez gminę,
� planowania i zagospodarowania ładu przestrzennego gminy,
� infrastruktury dróg i organizacji ruchu drogowego oraz lokalnego

transportu zbiorowego,
� gospodarki komunalnej oraz gospodarki odpadami,
� gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki mieszkaniowej,
� promocji gminy oraz współpracy z innymi jednostkami samorzą-

dowymi oraz społecznościami lokalnymi i regionalnymi,
� wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania

programów pobudzania aktywności obywatelskiej, w tym budże-
tu obywatelskiego,

� występowania z inicjatywą uchwałodawczą,
� opiniowania i rozpatrywania projektów uchwał i spraw przekaza-

nych komisji przez Radę Gminy,
� oceny i kontroli wykonania uchwał Rady Gminy.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
Sebastian Spyra � Przewodniczący
Aleksandra Krzemińska � Wiceprzewodnicząca
Grzegorz Hawełka
Wojciech Kubicki
Ryszard Milanowski

Przedmiotem działalności Komisji są w szczególności sprawy
z zakresu:
� edukacji publicznej oraz wspierania placówek oświatowo-wycho-

wawczych,
� wspierania rozwoju kultury i sztuki,
� upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki,
� zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w imprezy masowe,
� problematyki porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
� ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnospraw-

nych,
� pomocy społecznej i promocji rodziny,
� pomocy stypendialnej i socjalnej dla uczniów i studentów,
� problematyki górniczej, rolniczej, leśnej oraz wodnej,
� ochrony i kształtowania środowiska oraz przyrody,
� promocji gminy oraz wspierania organizacji pozarządowych
� występowania z inicjatywą uchwałodawczą,
� opiniowania i rozpatrywania projektów uchwał i spraw przekaza-

nych komisji przez Radę Gminy,
� oceny i kontroli wykonania uchwał Rady Gminy.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Zbigniew Machulik � Przewodniczący
Sebastian Spyra � Wiceprzewodniczący
Łukasz Machulik
Patryk Szwechowicz

Przedmiot działalności Komisji określony w Ustawie z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym:
Art. 18b. 1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gmin-

nych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane
przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków
i petycji.

KOMISJA MIESZKANIOWA (komisja doraźna)
Patryk Szwechowicz � Przewodniczący
Aleksandra Krzemińska � Wiceprzewodnicząca
Ryszard Milanowski

KOMISJE STA£E RADY GMINY ORNONTOWICE

Przewodniczący Rady Gminy � Henryk Nieużyła
Wiceprzewodniczący Rady Gminy � Ryszard Milanowski

Dyżury w Biurze Rady Gminy:
w środy w godz. 16.00-17.00
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Adam Widenka
ponownie radnym
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Rady Gminy Ornontowice

z dnia 12 grudnia 2018 r.
! #$%&!'( )*+,(-* ./'01 0& 23456%78

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt.9 litera d oraz pkt. 10, art. 51 ust.
1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz
art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 220,
art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 239, art. 258 ust.1
pkt.1 oraz art. 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000,
poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1983) na wniosek Wójta Gminy

9:;: <=>?@ A9?A?BAC>DE
FDGC:H:I

§ 1.
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 33 005 941,75 zł
� załącznik nr 1 do uchwały w tym:
a) Dochody bieżące w kwocie 31 312 648,75 zł
b) Dochody majątkowe w kwocie 1 693 293,00 zł

w tym ze sprzedaży majątku 221 625,00 zł

§ 2.
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 35 138 876,16 zł � za-
łącznik nr 2 do uchwały w tym:
1) Wydatki bieżące w kwocie 29 797 440,71 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22 278 638,64 zł,
w tym:
� wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie
13 206 096,25 zł,
� wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w kwocie 9 072 542,39 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 751 946,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 615 856,07 zł,
d) obsługa długu w kwocie 151 000,00 zł,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 5 341 435,45 zł w tym:
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie

5 341 435,45 zł � załącznik nr 3.

§ 3.
1. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 2 132 934,41 zł. Zo-

stanie on sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody w kwocie 2 215 414,41 zł z następują-

cego tytułu:
a) nadwyżka z lat ubiegłych.

3. Ustala się rozchody w kwocie 82 480,00 zł z następujących
tytułów:
a) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek 82 480,00 zł zgod-

nie z załącznikiem nr 4.

§ 4.
Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 150 000,00 zł w tym:
1. rezerwa ogólna w kwocie 60 000,00 zł,
2. rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kry-

zysowego w kwocie 90 000,00 zł.

§ 5.
Ustala się dochody i wydatki na kwotę 4 853 501,00 zł związa-
ne z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok � załącz-
nik nr 5.

§ 6.
Ustala się dochody i wydatki na kwotę 419 461,00 zł na realiza-
cję własnych zadań bieżących gmin na 2019 rok � załącznik nr 6.

§ 7.
Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy
w wysokości 1 751 946,00 zł

a) udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych �
1 374 946,00 zł:
- dotacje celowe w kwocie � 573 946,00 zł,
- dotacje podmiotowe w kwocie � 801 000,00 zł,

b) udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych � 377 000,00 zł:
- dotacje celowe w kwocie � 135 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie � 242 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.
1. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 6 200,00 zł z tytu-
łu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gmi-
nie Ornontowice zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.
1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych jed-

nostkom samorządu terytorialnego podlegających odprowa-
dzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.
1. Ustala się dochody w wysokości 112 400,00 zł z tytułu opłat

za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
2. Ustala się wydatki w wysokości 159 274,00 zł na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie
narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.
1. Ustala się dochody w wysokości 1 011 523,00 zł z tytułu wpły-

wów z opłat za odpady.
2. Ustala się wydatki w wysokości 1 363 293,40 zł na realizację

zadań dotyczących gospodarki odpadami zgodnie z załącz-
nikiem nr 11.

§ 12.
1. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 30 000,00 zł z ty-

tułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Pra-
wo Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13.
Ustala się dochody na programy realizowane ze środków, o któ-
rych mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 Ustawy o finansach publicz-
nych w wysokości 1 471 668,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i po-
życzek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
w 2019 r. w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 15.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem prze-

niesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego

w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwo-
ty 1 000 000,00 zł.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w in-
nych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu
gminy.

§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornonto-
wice.

§ 17.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i pod-
lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskie-
go oraz podana jest do wiadomości mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła
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19 grudnia na placu za budynkiem Urzędu Gminy dokonano uroczystego
odsłonięcia i poświęcenia Ławki Niepodległości dla Samorządów.
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SPOTKANIE OP£ATKOWE
RODZINY POLICYJNEJ
11 stycznia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się
spotkanie opłatkowe katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzina
Policyjna 1939 r. Wśród zaproszonych gości byli członkowie Towarzystwa
Miłośników Ornontowic wraz z dyrektor ARTerii Aleksandrą Malczyk.
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WIELKIEJ ORKIESTRY
�WI¥TECZNEJ POMOCY
SZTAB XXVII FINAŁU WOŚP W ORNONTOWICACH INFORMUJE:
13 stycznia 2019 r. Orkiestra w Ornontowicach zagrała po raz czternasty!
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PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW,
KTÓRZY WSPARLI ORGANIZACJĘ
SZTABU WOŚP I IMPREZĘ FINAŁOWĄ
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W RAMACH 27. FINAŁU WOŚP

Za wsparcie finansowe, dzięki któremu było moż-
liwe obejrzenie w dniu 13 stycznia 2019 r. pokazu ogni
sztucznych na boisku �Gwarka� � �Światełko do nie-
ba�, dziękujemy: Firmie �TELEINSTAL� � Państwu Bo-
żenie i Benedyktowi Kasprzyckim, Cukierni Cichoń �
Państwu Urszuli i Stanisławowi Cichoń, Zakładom Au-
tomatyki ROTAMETR sp. z o.o. � Rudolfowi i Kamilo-
wi Malczyk, Firmie Butrans � Piotrowi Gluchowi
i Krzysztofowi Wilczkowi � Przedsiębiorstwu Usług
Socjalnych Sp. z o.o., Zakładowi Rzeźniczo-Wędliniar-
skiemu � Grzegorzowi Zdrzałkowi, Aptece �Nova� �
Janinie Pis, Serwisowi Ochrony Informacji � Wojcie-
chowi Hoszkowi, Firmie ART FARM, Tomaszowi Ko-
tyczce, Wojciechowi Kubickiemu, Ilonie Dyrbusz, Gra-
żynie Jastrzębskiej, Marii i Piotrowi Gabor, Sebastia-
nowi Spyrze.

Dziękujemy również: Zakładowi Usługowo-Pomoc-
niczemu dla Jednostek Oświatowych, Piekarni � Cu-
kierni Ciućko � Irenie Ciućko, Sklepowi Spożywczo-
Przemysłowemu � Helenie Szynkarczok, Piekarni, Ciast-
karni Barański � Tomaszowi Barańskiemu, Pizzerii
�Duet� � Lucynie Krukówka, Hurtowni Osiński � Mar-
cinowi Osińskiemu, Kwiaciarni � Ilonie Dyrbusz, Ser-
wisowi Ogumienia � Zbigniewowi Kubicy, Tadeuszowi
Kostyra, Restauracji Solarnia, Zakładowi Wędliniarskie-
mu Państwa Widenka, Restauracji Calvados � Ada-
mowi Widenka, Szkole Tłumaczeń i Biurowi Tłumaczeń
�London�, Zakładowi Jubilerskiemu Urszuli Juranek, Mi-
chałowi Siedlaczkowi, Grupie MULTIPLAY, Górniczemu
Klubowi Sportowemu �Gwarek� Ornontowice, Polskie-
mu Związkowi Piłki Nożnej i Firmie PROFIAUTO.

Za współpracę przy organizacji 27. Finału WOŚP
w Ornontowicach dziękujemy: Wójtowi Gminy Ornon-
towice � Marcinowi Kotyczce, Przewodniczącemu
Rady Gminy Ornontowice � Henrykowi Nieużyle, Urzę-
dowi Gminy Ornontowice, Dyrektor ARTerii Centrum
Kultury i Promocji w Ornontowicach � Aleksandrze
Malczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ornontowicach � Teresie Stasik-Szyszka, Dyrekto-
rowi Gminnej Biblioteki Publicznej � Marcinowi Wajsz-
czykowi, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ornontowicach � Tomaszowi Holeckiemu, Prezeso-
wi GKS �Gwarek� � Krzysztofowi Zdrzałkowi, Komen-
dantowi Policji w Orzeszu � Annie Musioł, Prezesowi
Zarządu OSP � Sławomirowi Bijakowi.

Dziękujemy za wsparcie działań Sztabu 27. Finału
WOŚP: Rodzicom i uczniom Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Gminie Ornontowice, Zespołowi Szkół
Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, Orzesko-Knu-
rowskiemu Bankowi Spółdzielczemu o/Ornontowice,
Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach, AR-
Terii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach,
Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia, Górniczemu Klubowi
Sportowemu �Gwarek�, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ornontowicach, Szkole Tańca StandART, Szkole
Tańca Dancelook, Gliwickiej Szkole Suzuki i Grupie
Cheerleaders.

Dziękujemy Policji oraz Straży Pożarnej za zabez-
pieczenie imprezy. Podziękowania składamy wszyst-
kim występującym solistom, zespołom, grupom szkol-
nym, tanecznym, sportowym oraz młodzieży szkolnej
zaangażowanej w prace Sztabu. Za współpracę przy
organizacji 27. Finału WOŚP dziękujemy Dyrekcji, na-
uczycielom i pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Gminie Ornontowice, którzy zaangażowali się
w organizację 27. Finału WOŚP.

Wszystkim, którzy w niedzielę 13 stycznia 2019 r.
w Ornontowicach grali razem z nami na rzecz zaku-
pu sprzętu dla dziecięcych szpitali specjalistycznych,
DZIĘKUJEMY!

&3'2$%? #.9*,7$ ($, &%17$)1+*$ '&1) ) c$&5=
`%7%$2(/17 #.01)6 #$&./%+A2$+)2%>.@ 0/3&<
*10. Gj'$1/%:0. 9. Y$%;1I )'$%D+)<:
. >.9)B QOBOO .&2.2/.'$+0$% .&0$%(/&.'%
G>&12$%IB

C%;&121 #&)%) V)/1; 0'./1 /. ZTB\Z\]Z^ -4
_ '<?()1 .9 6;$%>:.&.+)2%* . [B[`\]a\ -4
$ 21*'<?()1 ' A$(/.&$$ .&2.2/.'$+0$+A );$38
&%0B L.+A.9)$ .21 ) #6()%0 0'%(/1&(0$+A .&1)
'#:1/ (#.2(.&3'B Y1*'$,0()% 0'./< ' #6()8
01+A 0'%(/1&(0$+A )>&.519)$7$b ):"29&" Q*$
#6*:&. ^PB\WZ@bQ ):a@ !".5,P G2#"'0.
^PBOWO ):a $ 1&.*:" /,:065." ^POPQ@QQ ):aB

K6?% ;&1'1 217%?= ($, 5:.9)$%?< (#&1'8
2$% #&.'19)=+%* (#&)%91? .4$1&.'12<+A
^' $7.-+$ Nba '1&/.-+$.'<+A #&)%95$./3'@
/*B !"4W*#-"%&0 HA,#-0] E2-"''&0 /"#"$
-&'] Q"64*6& H-":&] )#-,5-+*c*6& )#2$
.*6." .&1) 0.24%&12(*%&.5 1"+":&& K#-,$
6*. $ L:&60#*6& )2#"5-*6&B K.+%2$E 218
7%?< /10?% '0:19 #&1+< 6+)2$3' S !".5,$
P" G2#"'."] 7*P&'&." H-*:%" $ 7"P&"$
'" K"=9,@ 0/3&)< )19;17$ . +),-E /%+A8
2$+)2= $ 21>:.-2$%2$% $5#&%)< .&1) 4./.>&18
4.'$ V-"?0:& 7*?&5-B

K)$,06*%5< !()<(/0$5@ 0/3&)< ' 2$%8
9)$%7, .4$1&2$% $ ) &19.-+$= )1>&17$ &1)%5
) 215$ ' J&2.2/.'$+1+A 21 &)%+) #./&)%8
;6*=+<+A 9)$%+$B h%(/%-+$% 2$%(15.'$+$r

2"31%4'1-,"'. 5'-167 829:
; 2"%,%-,;4/1/<

O8 K 4 $ 8 L # = M 6 F



 <=3 =+*>*?>@AB  !  *+ , 1./,2  !  3456(&7 ./,0

! ;$%>6 6+)%(/2$+)<:. Nd ()03: '.*%8
'39)/'1 -7=(0$%>.B F1?91 ()0.:1 '<;&1:1
*%92%>. #1/&.21 (#.-&39 )1(/&)%7.2<+A >3&8
2$03'B m+)2$.'$% ) J&2.2/.'$+ ' /<5
&.06 #.;$%>7$ ) '$)%&620$%5 ;'9#-0="
Q04.& S Pb87%/2$%>. >3&2$01@ 0/3&< #.(/&)%8
7.2< ' >:.', #&)%) ($:< 5$7$+<*2.8'.*(0.8
'%@ )51&: ' ()#$/176 ' F1/.'$+1+A S f$8
>.+$%B J /&1>$+)2<+A '<91&)%2$1+A@ 0/3&%
&.)%>&1:< ($, 21 /%&%2$% 0.#172$ .#.'$1918
7$ 9)$%+$.5 21 5%+$% ;$%>6 -'$190.'$% S
*%9%2 ) #&)<'39+3' (/&1*06 ' F!F G!68
*%0I@ 9)$1:1+) )'$=)0.'< S H+"'&54"6 Q4"$
+0. .&1) &.9)$2< )51&:<+A >3&2$03'B

Uczniowie ZS-P
w Biegu 9 Górników

16 grudnia uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego podobnie
jak w latach ubiegłych wzięli udział w Biegu 9 Górników. Te

sportowe wydarzenie było częścią obchodów 37. rocznicy strajku i pa-
cyfikacji KWK �Wujek� w Katowicach po wprowadzeniu stanu wojen-
nego w grudniu 1981 r. Uczniowie wraz z nauczycielami WF oddali
hołd tym, którzy zginęli zastrzeleni przez pluton specjalny ZOMO
w czasie pacyfikacji kopalni.
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W programie międzynarodowego spotkania młodzieży, które sygnali-
zowaliśmy na naszych łamach przed miesiącem, znalazła się m.in.

wizyta w byłym obozie koncentracyjnym Neuengamme. Podczas II wojny
światowej zginęło w nim ponad 55 tysięcy więźniów, głównie z powodu
wycieńczenia organizmu pracą fizyczną.
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W ostatnią niedzielę ubiegłego roku, przed popołudniową mszą św., w na-
szym ornontowickim kościele parafialnym odbył się wspólny koncert ko-
lęd w wykonaniu chóru �Jutrzenka� i zespołu �Marzanki�. 

Wspólne kolêdowanie
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Rekolekcje �Jutrzenki�
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Tradycji stało się zadość, bowiem
chórzyści �Jutrzenki� już po raz 33.
wzięli udział w kilkudniowych reko-
lekcjach. Niegdyś odbywały się one
w Kokoszycach, potem � na czas
remontu tego ośrodka � miejscem
kolejnych wypraw była Brenna, zaś
od kilku lat nasi śpiewacy ponow-
nie goszczą w Archidiecezjalnym
Domu Rekolekcyjnym nieopodal
Wodzisławia Śląskiego.
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Nieodpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego po raz kolejny mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawej, zaś po raz pierwszy
z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do
indywidualnej sytuacji danej osoby. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń
dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 32 32-48-261.
Nieodpłatną pomoc prawną można otrzymać na terenie każdej gminy powiatu mikołowskiego, m.in. w lokalach udostępnionych
bezpłatnie przez samorządy gminne. Adwokaci udzielają pomocy prawnej w Domu Kultury w Gostyni od 1 do 15 dnia każdego
miesiąca oraz w Urzędzie Gminy w Ornontowicach od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, natomiast radcy prawni w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Z pomocy prawnej można również skorzystać w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, natomiast
z poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Dofinansowanie żłobkowe

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że istnieje możliwość dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku rodzicom posiadającym
dzieci w wieku do lat 3. Świadczenie �Dofinansowanie żłobkowe� przyznawane jest na okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego
roku, jednak nie dłużej niż:
� na okres sprawowania opieki nad dzieckiem przez placówki na podstawie zawartej umowy,
� do ukończenia przez dziecko 3 roku życia, tj. do 31 grudnia roku, w którym dziecko kończy 3 lata.
Świadczenie to przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynął do urzędu wniosek z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami. Wniosek można pobrać ze strony internetowej: www.bip.ornontowice.pl, dalej Tablica ogłoszeń
w panelu: �dofinansowanie żłobkowe�.
Podstawa prawna przyznawania �Dofinansowania żłobkowego�: Uchwała Nr XXXIX/330/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia
2018r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego �Dofinansowanie żłobkowe� dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.

W sprawie komunikacji zbiorowej

Od 1 stycznia 2019 r. funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ornontowice pełni Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolia dla linii autobusowych: K, 505, 655, 636 (dotychczasowym organizatorem był: MZK Tychy i KZK GOP
Katowice) oraz w dalszym ciągu Marszałek Województwa Śląskiego dla linii autobusowych (309, 310, 311B). Aktualne rozkłady
jazdy można pobrać ze strony: https://rj.metropoliaztm.pl/ oraz http://mzkjastrzebie.com/rozklady-jazdy

Zaproszenie na szkolenie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie oraz Urząd Gminy Ornontowice zapraszają na
szkolenie dla producentów rolnych i wszystkich zainteresowanych osób. Szkolenie odbędzie się 5 lutego  o godz. 10.00 w Urzędzie
Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 � sala nr 301. Tematyka szkolenia: 1. Program działań zmniejszający zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzenia rolniczego. 2. Zmiany w przepisach zagospodarowania nawozów naturalnych. 3. Spełnianie przez
gospodarstwa praktyk obowiązkowych oraz konsekwencje niewywiązania się z wymogów wzajemnej zgodności.

Bezpłatne przejazdy uczniów

Przypominamy, że od zeszłego roku istnieje możliwość darmowych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych (którzy ukończyli
7 rok życia) oraz z gimnazjów (nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 16 rok życia) na liniach
autobusowych organizowanych dotychczas przez MZK Tychy i KZK GOP Katowice. Na odbywanie przedmiotowych przejazdów
wymagane jest posiadaniem karty ŚKUP dla dzieci z zapisem elektronicznym ulgi (zakodowanie usługi na karcie). Szczegóły składania
wniosków o kartę ŚKUP dla dzieci znajdują się na stronie www.portal.kartaskup.pl. Od stycznia 2019 r. usługi w powyższym zakresie
przejęła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Gmina Ornontowice nie jest członkiem Metropolii, jednakże darmowe przejazdy
nadal obowiązują, m.in. w związku z podpisaną przez Wójta Gminy Ornontowice umową z dnia 27 grudnia 2018 r.

Odbiór odpadów kuchennych

Referat Gospodarki Odpadami informuje, że od 1 stycznia br. sprzed posesji będą odbierane odpady kuchenne (spożywcze)
ulegające biodegradacji. Z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą w specjalnie opisanych brązowych workach natomiast z
zabudowy wielorodzinnej w brązowych pojemnikach. Do worków i pojemników wrzucamy: odpady po owocach i warzywach (np.
obierki), stałe resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skorupki z jajek, łupiny orzechów, fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami
papierowymi, odpady po domowych pupilach (trociny, siano). Nie wrzucamy: resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (np.
kości), psich odpadów, trawy, liści, gałązek.

Zaproszenie dla podatników

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że w 5 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Centrum Kultury i Promocji
ARTeria w Ornontowicach odbędzie się szkolenie dla podatników w zakresie sporządzania zeznań rocznych za 2018 r. Na spotkaniu
pracownicy Urzędu Skarbowego w Mikołowie omówią zasady przesyłania zeznań rocznych elektronicznie poprzez nową usługę
Twój e-PIT, ponadto zapoznają podatników z rodzajami ulg i odliczeń od podatków i postarają się odpowiedzieć na pytania
podatników w tym zakresie. Wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu serdeczne zapraszamy.
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Z A P R A S Z A M Y
GRUPA AA �ŚRODEK� � ORNONTOWICE, ul. Zamkowa 4

(salki przy probostwie), śr. godz. 20.00
PIK AA Katowice, ul. Warszawska 6 pok. 202

tel. 32 725-74-04 od pn. do pt. godz. 17.00-20.00
Infolinia 801-033-242

e-mail pik001@aa.org.pl       strona www.aa.org.pl
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