
                                  Protokół  Nr XI/15                                    
z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 17 września 2015r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr X/126-135/15.

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.Piotra Szola

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

- p.Damian Kiecka
- p.Rajmund Gazda

Przewodniczącym Komisji został Radny Rajmund Gazda.

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

Na posiedzenie przybyła Radna Grażyna Bortlik – 12 obecnych radnych.

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący poinformował o konieczności uzupełnienia porządku obrad o dodatkowy projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Kobiór.
Dodał, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki 
Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Przewodniczący wyjaśnił,  że sprawa udzielenie  pomocy finansowej Gminie Kobiór wiąże się z 
uregulowaniem  granic  miasta  ze  strony  sołectwa  Zgoń.  Dodał,  że  w  wyniku  regulacji  6 
gospodarstw znalazło się w granicach administracyjnych miasta. Dopowiedział, że Gmina Kobiór 
utraciła  z  tych  gospodarstw  wpływy  z  podatków,  dlatego  ustalono  jednorazową  kwotę 
rekompensaty. 

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 9.
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3. Wręczenie stypendiów naukowych za II semestr roku szkolnego 2014/2015
Przewodniczący poinformował, że stypendia zostały przyznane 53 osobom na podstawie uchwały 
Nr  XII/95/11  Rady Miejskiej  Orzesze  z  dnia  31.08.2011r.  w  sprawie  zasad  i  trybu  udzielania 
uczniom  stypendiów  za  wyniki  w  nauce  w  ramach  lokalnego  programu  wspierania  edukacji 
uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Orzesze. 

Stypendia za II semestr roku szkolnego 2014/2015 otrzymali: Adamczyk Magdalena, Bekus Paweł, 
Bendkowski  Sebastian,  Buchalik  Anna,  Burszka  Adam,  Chrapiec  Marcin,  Cwalina  Weronika, 
Czardybon Patryk, Ćwiok Jakub, Dobosiewicz Monika, Dolik Paulina, Dyczka Natalia, Falkowska 
Paulina,  Frankowicz  Wiktor,  Gołka  Marta,  Grzywok  Zuzanna,  Hadasik  Bartłomiej,  Hanusek 
Dominika, Harazin Mikołaj, Kaczmarczyk Adam, Kaczmarczyk Piotr, Kluge Marta, Kopiec Ewa, 
Kret Jacek, Kristof Marek, Kurzyca Anna, Lipka Patryk, Lipka Robert, Malcherczyk Anna, Marcol 
Damian,  Niziałek  Kamil,  Noras  Martyna,  Nowak Karolina,  Pacześ  Anna,  Paruzel  Alicja,  Piksa 
Kinga,  Pojda  Filip,  Rajwa  Damian,  Redosz  Tymoteusz,  Sabiniok  Dominik,  Skrzypczyk  Józef, 
Smelczysz Paulina, Suchoń Dorota, Szczerba Łukasz, Szlejter Piotr, Szołtysek Justyna, Szrubarz 
Roksana, Szyszka Kacper, Świerczek Magdalena, Witek Aleksandra, Żogała Szymon.  

Na posiedzenie przybyli Radni: Bartłomiej Marek i Aleksander Tabacki – 14 obecnych radnych.

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

5. 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:
– kontynuowane jest naliczanie jednorazowej opłaty. 

Właściciel  nieruchomości  zwrócił  się  do  Burmistrza  o  ustalenie  przed  sprzedażą 
nieruchomości  wysokości  opłaty  w  związku  z  wejściem  w  życie  nowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego, aby doliczyć tę cenę do kwoty sprzedaży, 

– na Komisji  Ładu i  Porządku  oraz  Przestrzegania  Prawa planuje  się  przedstawić  sprawę 
negocjacji z PKP odnośnie dwóch działek na ul.Wolności,

– kancelaria prawna wystąpiła do sądu o wydanie odpisu prawomocnego wyroku przejęcia 
budynku obok Szkoły Podstawowej nr 4,

– otwór badawczy Gostyń 1 będzie wykonany na Zawiści na Wronim Kącie, co jest związane 
w koncesją wydaną dla kopalni Bolesław Śmiały,

– po  odbiorze  oznakowania  przy  ul.22  Lipca  zostanie  wyznaczony  termin  remontu 
nawierzchni odcinka drogi,

– jeszcze w tym roku planuje się wykonanie remontu drogi wewnętrznej – boczny odcinek 
ul.Mikołowskiej, 

– przy każdym wniosku o wycinkę drzew indywidualnie ustala się nasadzenia zastępcze. Przy 
inwestycjach za każde wycięte drzewo musi być dokonane nasadzenie,

– przy pozwoleniach na wycinkę drzew wzdłuż dróg zwalnia się od nasadzeń, ze względu na 
bezpieczeństwo drogowe, każdorazowo decyzja wysyłana jest do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, który nie zgłosił dotąd uwag,

– przygotowywana  jest  decyzja  o  wycince  drzew  dla  Szpitala  Chorób  Płuc,  w  której  ze 
względu na bezpieczeństwo najprawdopodobniej będzie zwolnienie z nasadzeń.
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6. Działania zmierzające do ochrony środowiska w mieście
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Pani Teresa 
Macioszek omówiła działania zmierzające do ochrony środowiska w mieście, co zamieszczone jest 
w załączniku Nr 1 do protokołu. 

Pani Teresa Macioszek poinformowała, że koła łowieckie Hubertus i Bażant corocznie zwracają się 
o dofinansowanie do karmy dla zwierząt. 

Dyskutowano na temat podłączania się do kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców oraz budowy 
nowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta.

Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  powiedział,  że  niektóre  posesje 
trudno jest skanalizować ze względu na wysokość  nadsypanego terenu. 

Burmistrz  poinformował,  że  rowy  strategiczne  które  znajdują  się  na  terenach  prywatnych  na 
podstawie umowy są bezpłatnie użyczane miastu w celu ich wyczyszczenia. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych
Naczelnik  Wydziału Rozwoju Miasta  Pan Marek Bem omówił  sprawozdanie  z  realizacji  zadań 
inwestycyjnych za okres od września 2014r. do września 2015r., co zamieszczone jest w załączniku 
Nr 2 do protokołu. 

Odpowiadając na zadane pytanie Pan Marek Bem wyjaśnił, że zgodnie z projektem na targowisku 
wyznaczone są miejsca do handlowania, parkowania i komunikacji i  nie można z żadnej strony 
zamknąć ciągu komunikacyjnego. 

Radni  stwierdzili,  że  powinno się ograniczyć komunikację na targowisku przynajmniej  w dzień 
targowy.  Radny  Piotr  Szola  poinformował,  że  mieszkańcy  zgłaszali,  że  na  targowisku 
przeprowadzane są wyścigi samochodowe. 

Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Pan  Wiesław  Klar  przedstawił 
zadania inwestycyjne, które były prowadzone przez zakład budżetowy. 

Pan Wiesław Klar poinformował, że:
-  w  drodze  przetargu  została  wybrana  firma,  która  przeprowadzi  rozbudowę  budynku  OSP 
Jaśkowice,
- wykonana została kanalizacja sanitarna etap XII zad.II ul.Pasieki, Łąkowa, pozostało jeszcze do 
podłączenia  kilka  drobnych  przyłączy,  które  powstały  w  trakcie  doprojektowania.  Dodał,  że 
stopniowo będą wysyłane do mieszkańców informacje o możliwości podłączania się,
- aby doprowadzić do uruchomienia przetargu na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Zawiści 
trzeba w pierwszej kolejności opracować Program funkcjonalno-użytkowy,
- podczas budowy kanalizacji remontowane są odcinki nawierzchni dróg wzdłuż których biegną 
rury.

Przewodniczący poprosił, aby na bieżąco informować o postępach przy przygotowywaniu przetargu 
na oczyszczalnię ścieków w Zawiści. 

Skarbnik Miasta powiedziała, że rozbudowa OSP Jaśkowice dotychczas kosztowała 506tys.zł.
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8. Informacja o działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań”
Pracownik  Placówki  Wsparcia  Dziennego  Pani  Marzena  Geisler  przestawiła  informację  o 
działalności  Placówki  Wsparcia  Dziennego  „Przystań”  w  Orzeszu,  co  zamieszczone  jest  w 
załączniku Nr 3 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
• likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu

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

Skarbnik  Miasta  wyjaśniła,  że  proponuje  się  zlikwidować  Placówkę  Wsparcia  Dziennego 
prowadzoną w dotychczasowej formie między innymi ze względu na rezygnację ze stanowiska 
dotychczasowego dyrektora.  Dodała, że prowadzenie placówki jest wymogiem ustawowym i od 
przyszłego roku zadanie to planuje się powierzyć organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym 
konkursie ofert. Dopowiedziała, że organizacja pozarządowa może pozyskiwać środki zewnętrzne 
na placówkę, co może znacznie poszerzyć zakres jej działania. Poinformowała, że po konsultacji z 
Regionalną  Izbą  Obrachunkową  z  projektu  uchwały  wykreślono  zapis  odnośnie  otwarcia  i 
zamknięcia likwidacji Placówki. 

W odpowiedzi na zadane pytanie Pani Iwona Burszka powiedziała, że jeśli w otwartym konkursie 
ofert  nie  zostanie  wyłoniona  organizacja  pozarządowa,  która  mogłaby  prowadzić  placówkę  to 
trzeba będzie ponownie powołać jednostkę organizacyjną gminy. 

Radca  Prawny  wyjaśnił,  że  w  przetargu  można  zapisać  klauzulę  o  konieczności  zatrudnienia 
dotychczasowych pracowników przez  organizację  pozarządową,  która  zajmie  się  prowadzeniem 
Placówki Wsparcia Dziennego. 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Skarbnik  Miasta  Pani  Iwona  Burszka  przedstawiła  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,
co zamieszczone jest w załączniku Nr 4 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. 

Skarbnik  Miasta  Pani  Iwona  Burszka  omówiła  zmiany  w  budżecie  wraz  z  wprowadzaną 
autopoprawką  odnośnie  udzielenia  dotacji  Gminie  Kobiór,  co  zamieszczone  jest
w załączniku Nr 5 do protokołu.

Odpowiadając  na  zadane  pytanie  Pani  Iwona  Burszka  powiedziała,  że  nie  przeprowadzano 
rozeznania  pod  kątem  pozyskania  przedsiębiorców  dzięki  niższym  podatkom  od  środków 
transportowych.  Dodała,  że  Referat  Finansowy  ds.  Podatkowych  jest  na  etapie  analiz  stawek 
podatkowy na przyszły rok i być może będzie można obniżyć podatek od środków transportowych.
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Burmistrz  poinformował,  że  ze  zwrotu  z  funduszu sołeckiego planuje wykonać remont  skweru 
przed urzędem: wyciąć kilka uschniętych drzew, dosadzić zieleń oraz róże. Wyjaśnił, że w tym roku 
nie planuje już odnawiać parku przy ul.Św. Wawrzyńca w sąsiedztwie ronda. 

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

• zmiany  Uchwały  Rady  Miejskiej  Orzesze  Nr  III/19/14  z  dnia  18  grudnia  2014r. 
dotyczącej  ustalenia  stawek  dotacji  przedmiotowych  dla  samorządowego  zakładu 
budżetowego  -  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  na  2015  rok 
zmienianej Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr VII/77/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. 
oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr VIII/87/15 z dnia 21 maja 2015r.

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

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr III/19/14 z dnia 18 grudnia 2014r. 
dotyczącej ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2015 rok zmienianej Uchwałą Rady Miejskiej 
Orzesze  Nr  VII/77/15  z  dnia  23  kwietnia  2015r.  oraz  Uchwałą  Rady  Miejskiej  Orzesze  Nr 
VIII/87/15 z dnia 21 maja 2015r. została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

• przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze"
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Przewodniczący powiedział, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym 
i obejmuje lata 2015-2020. 

Uchwała  w  sprawie  przyjęcia  "Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Miasta  Orzesze"  została 
przyjęta przy 13 gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”. 

• wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 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 
stwierdził,  że  dzierżawa  na  rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy  dotyczy  pomieszczenia 
gospodarczego. 

Uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  położonej  w 
Orzeszu przy ul.Fabrycznej została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

• zbycia  nieruchomości  w  zamian  za  nakłady  poniesione  na  wybudowanie  budynku 
posadowionego na nieruchomości gminnej

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

Pan Maciej  Bany wyjaśnił,  że  w 1941r.  wydano pozwolenie  na  budowę na  podstawie  którego 
wybudowana została stodoła, po uregulowaniu stanu prawnego okazało się, że stodoła znajduje się 
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na działce gminnej i proponuje się nabyć ten teren w zamian za wydzieloną część tej działki. 
Odpowiadając na pytanie Pan Maciej Bany poinformował, że na  przedmiotowej działce znajduje 
się  również strażnica  OSP Zgoń,  której  budynek w części  znajduje się  na gruncie  prywatnym. 
Dodał, że w tym roku minie 5 lat od nabycia spadku, w tym tej części działki, przez osobę prywatną 
i gmina będzie mogła uregulować stan prawny nieruchomości. 

Uchwała  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  w  zamian  za  nakłady  poniesione  na  wybudowanie 
budynku posadowionego na nieruchomości gminnej została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

• nabycia nieruchomości gruntowej w drodze zamiany
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  powiedział,  że 
zgodnie z projektem uchwały nabywana jest działka przy ul.Mikołowskiej o powierzchni 5115m2, 
zaś  zbywana  działka  przy  ul.Wiosny  Ludów  o  powierzchni  4500m2.  Dodał,  że  rzeczoznawca 
majątkowy wycenił obie działki 351tys.zł netto. Dopowiedział, że jeśli zostanie podjęta uchwała to 
następnie podpisany zostanie akt notarialny. 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze zamiany została przyjęta przy 14 
gł. „za” jednogłośnie. 

• utworzenia  obwodu  głosowania  w  Szpitalu  Chorób  Płuc  w  Orzeszu  do 
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych 
na dzień 25 października 2015r.

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

Kierownik Biura Rady Miejskiej Pani Marzena Nowak poinformowała, że zgodnie z Kodeksem 
Wyborczym do 35 dni przed wyborami należy podjąć uchwałę o utworzeniu obwodu głosowania w 
szpitalu, jeśli w dzień wyborów będzie tam przebywało minimum 15 wyborców. 

Uchwała  w  sprawie  utworzenie  obwodu  głosowania  w  Szpitalu  Chorób  Płuc  w  Orzeszu  do 
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 
października 2015r. została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

• udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Kobiór
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Kobiór została przyjęta przy 13 
gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”. 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015r.
W wyniku głosowania sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte przy 14 gł. „za” 
jednogłośnie. 

11. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym przez Radnego Janusza Zgoł została 
złożona  interpelacja  w sprawie  wprowadzenia  miejskiej  Karty „Duża  Rodzina”.  Odczytał  treść 
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interpelacji i powiedział, że zostanie omówiona na przyszłej sesji po udzieleniu odpowiedzi. 

12. Zapytania i wolne wnioski

Przewodniczący przedstawił: 
• dwie  interpelacje   złożone  do  Zarządu  Powiatu  Mikołowskiego  przez  Radnego 

Powiatowego Pana Tadeusza Marszolik (treść interpelacji  stanowi załącznik Nr 6 i  7 do 
protokołu),

• pismo Pana Andrzeja Bujok w sprawie nadania nowo powstającemu rondu nazwy „Rondo 
Św.Jana Pawła II”, co stanowi załącznik Nr 8 do protokołu,  

• pismo w sprawie uregulowania stany prawnego ul.Fabrycznej, co stanowi załącznik Nr 9 do 
protokołu,

• pismo posła Czesława Sobierajskiego odnośnie informacji  o kluczowych inwestycjach w 
naszym regionie,

• zaproszenie Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na pożarnicze 
zawody strażackie, które odbędą się 19 września br. na boisku w Zawadzie,

• zaproszenie  na  festyn  charytatywny,  który odbędzie  się  19  września  br.  na  boisku przy 
ul.Skośnej, 

• zaproszenie na IV Orzeski Bieg Uliczny, który odbędzie się 27 września br.

Burmistrz poinformował, że jednym z pomysłów jest ogłoszenie konkursu na nazwę nowego ronda 
koło Urzędu Miejskiego. 

Poruszono również sprawę drogi powiatowej – ul.Wolności, której remont przewidziany jest w tym 
roku. Dyskutowano na temat terminu remontu oraz kwestii jego finansowania.  

Burmistrz  w nawiązaniu do treści  zamieszczonych w liście  otwartym Radnych Teresy Potysz i 
Eugeniusza Szala wyjaśnił, że ul.Wolności została wykreślona z planu remontów dróg na 2015r. 
w związku z możliwością realizacji zadania z tzw. cichych nawierzchni w tym samym roku. 

Przewodniczący poinformował, że:
• do końca września br. można zgłaszać propozycje do budżetu na 2016r.,
• radni otrzymali informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015r.,
• wykaz  dróg  oraz  potrzeby  oświetleniowe,  które  radni  otrzymali  będą  dyskutowane  na 

następnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia 
Gminy oraz Sesji Rady Miejskiej.

13.Zamknięcie Sesji

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

Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 18,05.

                           Przewodniczący
     Protokołowała                              Rady Miejskiej

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

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

Radni nieobecni na Sesji:

-  Zgoł Janusz

W Sesji wzięli również udział:

• p.Mirosław Blaski - Burmistrz Miasta
• p.Sylwia Krawczyk - Z-ca Burmistrza Miasta
• p.Iwona Burszka - Skarbnik Miasta
• p.Wiesław Klar - Kierownik ZGKiM
• p.Maciej Bany - Naczelnik Wydziału UM
• p.Marek Bem - Naczelnik Wydziału UM
• p.Benedykt Kurcok - Naczelnik Wydziału UM
• p.Marzena Nowak                  -          Kierownik Biura Rady Miejskiej
• p.Teresa Macioszek - Kierownik Referatu UM
• p.Arkadiusz Bargiel               -           Pracownik Referatu UM
• p.Marzena Geisler                  -          Pracownik Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań”
• Radca Prawny
• przedstawiciel prasy
• przedstawiciel firmy wykonującej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Orzesze, dnia 30.09.2015r.
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