
                                  Protokół  Nr X/15                                    
z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 11 sierpnia 2015r.

Posiedzeniu X Sesji przewodniczył Pan Jan Mach – Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze.

Na Sesji podjęto Uchwały Nr X/116-125/15.

1.Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady powitał wszystkich radnych i gości.
Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  na  sali  jest  11  radnych,  co  stanowi  kworum
do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Na protokolanta powołał Marię Mierzwa-Owczarek.

Do pełnienia obowiązku sekretarza obrad zaproponował:
- p.Józefa Bańczyk

Celem sprawniejszego  przeprowadzenia  obrad  powołał  również  Komisję  Uchwał  i  Wniosków,
w skład której weszli radni:

- p.Eugeniusz Buchalik
- p.Rajmund Gazda

Przewodniczącym Komisji został Radny Rajmund Gazda.

Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 11 gł. „za” - jednogłośnie.

Na posiedzenie przybył Radny Bartłomiej Marek – 12 obecnych radnych 

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący poinformował o konieczności uzupełnienia porządku obrad o dodatkowy projekt 
uchwały w sprawie:

• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.Gliwickiej. 
Dodał, że powyższy projekty uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki 
Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Pan  Maciej  Bany  wyjaśnił,  że  zgłosiła  się  osoba  zainteresowana  nabyciem  działek,  odnośnie 
których proponowane jest podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

W  wyniku  głosowania  wniosek  dotyczący  uzupełnienia  porządku  obrad  o  powyższy  projekt 
uchwały został przyjęty przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zostanie rozpatrzony jako ostatni w punkcie 7.
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Przewodniczący poinformował o konieczności wycofania z porządku obrad punktu 6 – Informacji o 
działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” z powodu usprawiedliwionej nieobecności 
Kierownika Placówki. 

W wyniku głosowania wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 6 został przyjęty 12 gł. „za” – 
jednogłośnie.

3.Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z IX Sesji Rady 
Miejskiej
Przewodniczący poinformował, że przed Sesją nie została zgłoszona żadna uwaga do protokołu.

4.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
Burmistrza stwierdził, że sprawozdania z poszczególnych Wydziałów i Referatów zostały radnym 
dostarczone na piśmie.

W związku z zadanymi pytaniami wyjaśniono, że:

– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu 
dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap I kopalnia piasku w sołectwie Woszczyce na 
granicy  z  Miastem  Żory  uzyskał  negatywną  opinię  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony 
Środowiska w Katowicach. Złożono zażalenie na to uzgodnienie do Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska  w Warszawie,  który  uchylił  negatywne  postanowienie  Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska i przekazał do ponownego rozpatrzenia,

– kancelaria  prawna  wystąpiła  do  sądu  o  odpis  postanowienia  o  nabyciu  nieruchomości 
położonej przy SP4, jednak wyrok sądu nie jest jeszcze prawomocny,

– skomunalizowano  część  ul.Fabrycznej  na  odcinku  od  torów  kolejowych  do  firmy 
N.T.Industry, odnośnie przejęcia kolejnego odcinka trwa korespondencja z PKP S.A.,

– uzyskano  pozwolenia  od  Starostwa  Powiatowego  w  Mikołowie  na  wycinkę  drzew  w 
Jaśkowicach na działkach gminnych przy ul.Fabrycznej w rejonie bloków oraz na ul.Stuska 
przy skwerku. O pozwolenia występowano na wniosek mieszkańców, 

– małe  granty  przyznano  3  organizacjom  pozarządowym:  Stowarzyszenie  Rodzin 
Abstynenckich „Wyzwolenie”, UKTS Sokół oraz Stowarzyszeniu im.Franciszka Stuska, 

– 14.08.br  zostanie  podpisana  umowa z  wykonawcą rozbudowy budynku OSP Jaśkowice, 
planowane zakończenie robót do listopad br.,

– 14.08.br  planowany  jest  odbiór  robót  boiska  wielofunkcyjnego  wraz  z  bieżnią  do 
lekkoatletyki przy Zespole Szkół,

– 21.08.br  nastąpi  otwarcie  ofert  na  remont  ul.22  Lipca,  przygotowywane  są  materiały 
przetargowe na remont ul.Jeziorskiej oraz ul.Wiosny Ludów,

– remont drogi bocznej ul.Mikołowskiej wymaga dodatkowych uzgodnień z Zarządem Dróg 
Wójewódzkich i odbędzie się w późniejszym czasie,

– zgłoszono  do  odbioru  2  rowy  na  Zawadzie,  trwają  prace  na  rowach  w  Mościskach  i 
Zazdrości, do wyczyszczenia pozostaną rowy w Jaśkowicach, Zgoniu i Gardawicach.

Pan Benedyklt Kurcok przedstawił wykonanie funduszu sołeckiego w 2015r., co zamieszczone jest 
w załączniku Nr 1 do protokołu. 
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5.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Danuta Piwońska omówiła sprawozdanie z 
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2015, co zamieszczone jest w załączniku Nr 2 
do protokołu. 

Pani Danuta Piwońska zwróciła uwagę, że po lipcowych wichurach mieszkańcy mogą ubiegać się o 
odszkodowanie,  jednak  pracownicy  wyznaczeni  przez  Burmistrza  Miasta  muszą  najpierw 
przeprowadzić wywiad środowiskowy i oględziny.

Dyrektor  MOPS  poinformowała,  że  wywiady  środowiskowe  w  Szpitalu  Chorób  Płuc  może 
przeprowadzać jedynie pracownik ośrodka, co wynika z ustawy o pomocy społecznej. 

Przewodniczący  poinformował,  że  na  Komisji  Ładu  i  Porządku  oraz  Przestrzegania  Prawa 
dyskutowano na temat agresji podopiecznych wobec pracowników socjalnych. 
Pani Danuta Piwońska przytoczyła przykłady agresji, jakich doświadczyli pracownicy socjalni. 
Dyskutowano nad możliwością zamontowania kamer w całym ośrodku. 

6.Informacja o działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań”
Punkt wycofany z porządku obrad. 

7.Podjęcie uchwał w sprawie:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Pani  Iwona  Burszka  Skarbnik  Miasta  przedstawiła  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,
co zamieszczone jest w załączniku Nr 3 do protokołu.

Uchwała  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Orzesze w  drodze 
głosowania została podjęta przy 11 gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”. 

• zmian w budżecie miasta na 2015 rok
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Pani  Iwona  Burszka  Skarbnik  Miasta  omówiła  zmiany  w  budżecie,  co  zamieszczone  jest
w załączniku Nr 4 do protokołu.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie  miasta  na 2015 rok została  przyjęta  przy 12 gł.  „za” -  
jednogłośnie.

• zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  Orzesze  nr  XLIV/483/14  z  dnia  24.04.2014r. 
dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w formie 
inkasa, powołania inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów 

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Przewodniczący poinformował,  że  projekt  uchwały został  poddany konsultacjom społecznym z 
których sporządzono protokół, co jest zamieszczone w załączniku Nr 5 do protokołu. 
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Pani  Iwona  Burszka  powiedziała,  że  uchwała  jest  zmieniana  ponieważ  w  wyniku  wyborów w 
sołectwach  Zawiści,  Gardawicach  oraz  Zgoniu  zostali  wybrani  nowi  sołtysi,  którzy  będą 
inkasentami.  Dodała,  że  uchwała  będzie  obowiązywała  do  końca  roku,  po  czym  planuje  się 
zrezygnować z inkasa. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/483/14 z dnia 24.04.2014r. 
dotyczącej  zarządzenia  poboru  podatku  od  nieruchomości,  rolnego  i  leśnego  w formie  inkasa, 
powołania inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów została przyjęta przy 10 gł. 
„za”  (dwie  osoby  Radna  Grażyna  Matuszczyk  oraz  Radny  Jan  Spendel  nie  wzięli  udziału  w 
głosowaniu). 

• zmiany Uchwały  Nr XII/99/11 Rady Miejskiej  Orzesze  z  dnia  31 sierpnia 2011r.  w 
sprawie  ustalenia  wysokości  i  zasad  ustalania  dotacji  celowej  dla  podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Orzesze

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisje 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy oraz Kultury, Oświaty, Turystyki, 
Rekreacji i Sportu. 

Dyrektor  Miejskiego  Zespołu  Oświaty  Pani  Anna  Czarnacka  stwierdziła,  że  projekt  uchwały 
dotyczy doprecyzowania kwestii wysokości dopłaty do pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach, 
które znajdują się zarówno na terenie miasta, jak i w innych miejscowościach.  

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej  Orzesze  z  dnia  31 sierpnia 
2011r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  i  zasad  ustalania  dotacji  celowej  dla  podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Orzesze została przyjęta przy 12 gł. 
„za” - jednogłośnie.

• zmiany Uchwały Nr VII/78/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 kwietnia 2015r. w 
sprawie porozumienia między Gminą Orzesze a Gminą Mikołów 

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisje 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy oraz Kultury, Oświaty, Turystyki, 
Rekreacji i Sportu. 

Pani  Anna Czarnacka wyjaśniła,  że  projekt  uchwały dotyczy doprecyzowania  zapisu  o  kwocie 
dotacji  celowej utrzymania dziecka w żłobku, która nie może przewyższać wartości utrzymania 
dziecka  w przedszkolu.  Dodała,  że  Miasto  Orzesze  nie  będzie  pokrywać  kosztów wyżywienia 
dziecka w żłobku.
  
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/78/15 Rady Miejskiej  Orzesze z dnia 23 kwietnia 
2015r. w sprawie porozumienia między Gminą Orzesze a Gminą Mikołów została przyjęta przy 
12 gł. „za” - jednogłośnie.

• wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy 
ul.Fabrycznej

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  Pan Maciej  Bany 
powiedział,  że  dzierżawa  na  rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy  dotyczy  pomieszczenia 
gospodarczego. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Orzeszu przy 
ul.Fabrycznej została przyjęta przy 12 gł. „za” - jednogłośnie.

• wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  nieruchomości   położonej  w  Orzeszu 
stanowiącej układ komunikacyjny - ul.Sobieskiego

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Pan  Maciej  Bany  wyjaśnił,  że  uchwała  jest  realizacją  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego i działka zajęta pod układ komunikacyjny stanie się własnością miasta. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  położonej w Orzeszu 
stanowiącej układ komunikacyjny – ul.Sobieskiego została przyjęta przy 12 gł. „za” - jednogłośnie.

• zasięgnięcia  od  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  informacji  o  kandydatach  na 
ławników 

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Ładu 
i Porządku oraz Przestrzegania Prawa. 

Przewodniczący  oznajmił,  że  zgodnie  z  ustawą  Prawo  o  ustroju  sądów  powszechnych  trzeba 
wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji o informacje na temat kandydatów na ławników, 
co jest kolejnym etapem w procesie wyboru ławników na kadencję 2016-2019. 

Przewodniczący  odczytał  przesłanie  Krajowej  Rady  Sędziów  Społecznych  w  sprawie  naboru 
kandydatów na ławników, co jest zamieszczone w załączniku Nr 6 do protokołu. 

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach 
na ławników została przyjęta przy 12 gł. „za” - jednogłośnie.

• wzniesienia pomnika w postaci kamiennego obelisku wraz z tablicą pamiątkową  
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisje 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy oraz Kultury, Oświaty, Turystyki, 
Rekreacji i Sportu i Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa. 

Burmistrz  poinformował,  że  proponuje  się  wznieść  pomnik  wraz  z  tablicą  pamiątkową  na 
cmentarzu komunalnym.

Uchwała  w  sprawie  wzniesienia  pomnika  w  postaci  kamiennego  obelisku  wraz  z  tablicą 
pamiątkową została przyjęta przy 12 gł. „za” - jednogłośnie.

• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.Gliwickiej

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił, że pojawił 
się  inwestor  zainteresowany  zbywanymi  działkami  i  zgodnie  z  miejscowym  planem 
zagospodarowania przestrzennego działki są przeznaczone pod tereny przemysłowo – usługowe. 
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W odpowiedzi na zadane pytanie Pan Maciej Bany powiedział, że nie wiadomo co ma powstać na 
zbywanych działkach.

Radny Eugeniusz  Buchalik przypomniał  o  wystawieniu tablic  z  napisem „NA SPRZEDAŻ” na 
działkach gminnych, które są przeznaczone do zbycia.

8.Sprawozdania z działalności Komisji działających przy Radzie Miejskiej za I półrocze 2015r. 
W wyniku głosowania sprawozdanie z pracy Komisji:
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy zostało przyjęte przy 12 gł. 

„za” – jednogłośnie,
- Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu został przyjęty przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.
- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa zostało przyjęte przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.

9.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym bo Biura Rady nie wpłynęła żadna 
interpelacja. 

10. Zapytania i wolne wnioski

Przewodniczący przedstawił:
-  interpelację  Radnego  Powiatowego  Tadeusza  Marszolika  w  sprawie  wykonania  gruntownego 
remontu nawierzchni ul.Wolności, co jest zamieszczone w załączniku Nr 7 do protokołu,
- prośbę Burmistrza Miasta, aby w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód 
Górniczych  zgłosić  ulice  przy  których  znajdują  się  drzewa  zagrażające  bezpieczeństwu 
mieszkańców, 
- propozycję Radnego Bartłomieja Marka odnośnie uchwalenia orzeskiego hejnału, którego melodię 
skomponował sam Radny. Poprosił, aby zastanowić się w jakich okolicznościach można by grać 
hejnał,
- zaproszenia na dożynki w Królówce, Zgoniu i Zazdrości w dniu 29 sierpnia br.,
-  zaproszenie na Powiatowy Turniej Sportowo-Pożarniczy w dniu 19 września br.,
-  List  Otwarty  do  władz  i  mieszkańców Miasta  Orzesze  „Dokąd  zmierzasz  Orzeski  sporcie?”. 
Zaproponował,  aby sprawę podjąć,  szczególnie  w temacie uregulowania spraw własnościowych 
stadionu i budynków MKS Sokół, na którejś z Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i 
Sportu.

Burmistrz powiedział, że:
-  jednym  z  problemów  miasta  jest  dewastacja  wiat  przystankowych  na  terenie  miasta. 
Zaproponował, aby stawiać wiaty bez ścian bocznych, tylko z zadaszeniem,  
- na następną sesję każdy z radnych otrzyma wykaz dróg do remontów ze swojej dzielnicy lub 
sołectwie i trzeba będzie podjąć decyzję, które drogi zostaną wyremontowane w 2016r. Poprosił, 
aby radni również sami zgłaszali swoje propozycje na piśmie lub w Wydziale Komunalnym,
- trwają prace odnośnie uzgodnienia formuły tzw. funduszu dzielnic. Poprosił,aby radni przedstawili 
swoje pomysły odnośnie tego przedsięwzięcia,
- w dniach 22 – 23 sierpnia br. w Orzeszu odbędzie się Międzynarodowy Orzeski Turniej Walk 
Rycerskich.
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W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniono, że:
- Zarząd Dróg Powiatowych zlecił opracowanie dokumentacji przetargowej na remont ul.Wolności, 
po opracowaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg po którego rozstrzygnięciu rozpoczną 
się prace. Nie podano jeszcze daty rozpoczęcia robót,
-  aby  montować  nowe  progi  zwalniające  trzeba  wcześniej  zabezpieczyć  na  ten  cel  środki  w 
budżecie, 
-  przy  budowie  boiska  przy  Zespole  Szkół  poprawiono  również  schody  znajdujące  się  przy 
bocznym wejściu szkoły, 
-  rekultywacja terenu na piaskowni w Gardawicach odbywa się na podstawie zgody wydanej przez 
Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
- ul.Pod Lasem jest już przejezdna, 
-  w  przypadku  zauważenia  niebezpiecznego  barszczu  Sosnowskiego  trzeba  zawiadamiać  Straż 
Miejską lub Straż Pożarną. Komendant Straż Miejskiej podała telefon do osoby, która zajmuje się 
wykaszaniem szkodliwej rośliny.

Radni zgłosili:
-  problem  błędnie  zamontowanego  lustra  przy  ul.Wiosny  Ludów.  Radny  Damian  Mrowiec 
zauważył,  że wnioskował,  aby lustro zostało zamontowane po przeciwnej  stronie niż to zostało 
zrobione,
- problem zawracających autokarów wycieczkowych przy Zajeździe Woszczyckim,
- konieczność remontu i poszerzenia ul.Palownickiej,
- konieczność wyczyszczenia rowu melioracyjnego przy ul.Długosza, 
- prośbę o umieszczeniu w Gazecie Orzeskiej informacji o zgłaszaniu aktów wandalizmu na terenie 
miasta anonimowo na policji.

Radny Powiatowy Józef Mrowiec:
- przedstawił swoją dotychczasową działalność w Radzie Powiatu Mikołowskiego (m.in. dążenie do 
przeznaczenia  środków  na  ul.Szkolną  i  ul.Żorską,  wystąpienie  z  wnioskiem  do  komendanta 
powiatowego policji o zasilenie kadrowe jednostki policji w Orzeszu),
- poinformował, że wystąpił z Listem Otwartym do władz i mieszkańców Miasta Orzesze „Dokąd 
zmierzasz Orzeski sporcie?”,
- poinformował, że planowana jest zbiórka publiczna na chorą Natalkę,
- stwierdził, że we wrześniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wraz z Komisją Bezpieczeństwa, 
Infrastruktury i Ekologii ma przeprowadzić przegląd dróg powiatowych. 

11.Zamknięcie Sesji

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
X Sesję Rady Miejskiej Orzesze, dziękując wszystkim za przybycie. 

Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 18,00.

     Przewodniczący
     Protokołowała                                                                                  Rady Miejskiej

mgr Maria Mierzwa-Owczarek                 mgr inż. Jan Mach
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Radni obecni na Sesji:

1. Bańczyk Józef 
2.  Buchalik Eugeniusz 
3. Gazda Rajmund
4. Mach Jan 
5. Marek Bartłomiej 
6. Matuszczyk Grażyna
7. Mrowiec Damian 
8. Potysz Teresa
9. Spendel Jan 
10. Szala Eugeniusz
11. Szola Piotr 
12. Zgoł Janusz 

Radni nieobecni na Sesji:

– Bortlik Grażyna
– Kiecka Damian
– Tabacki Aleksander 

 

W Sesji wzięli również udział:

− p.Mirosław Blaski - Burmistrz Miasta
− p.Sylwia Krawczyk - Z-ca Burmistrza Miasta
− p.Iwona Burszka - Skarbnik Miasta
− p.Jolanta Szubert - Sekretarz Miasta
− p.Anna Czarnacka - Dyrektor MZO
− p.Danuta Piwońska - Kierownik MOPS
− p.Wiesław Klar - Kierownik ZGKiM
− p.Maciej Bany - Naczelnik Wydziału UM
− p.Marek Bem - Naczelnik Wydziału UM
− p.Benedykt Kurcok - Naczelnik Wydziału UM
− p.Sonia Janecka - Kierownik Referatu UM
− p.Tomasz Szier                            -           Kierownik Referatu UM
− p.Barbara Petniakowska - Komendant SM
− p.Arkadiusz Bargiel                     -          Pracownik Referatu UM
− p.Justyna Mrowiec                       -          Pracownik Referatu UM
− Radca Prawny
− przedstawiciel prasy

Orzesze, dnia 19.08.2015r.
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