
                                  Protokół  Nr XII/15                                    
z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 13 października 2015r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr XII/136-148/15.

1.Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady powitał wszystkich radnych i gości.
Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  na  sali  jest  13  radnych,  co  stanowi  kworum
do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Na protokolanta powołał Marię Mierzwa-Owczarek.

Do pełnienia obowiązku sekretarza obrad zaproponował:
- p.Damiana Kiecka

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

- p.Grażyna Matuszczyk
- p.Teresa Potysz

Przewodniczącym Komisji została Radna Grażyna Matuszczyk. 

Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 13 gł. „za” - jednogłośnie.

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący  zaproponował  zmianę  w  porządku  obrad,  aby  punkt  8  -  Propozycje  robót 
drogowych na rok 2016 zamienić kolejnością z punktem 7 – podjęcie uchwał. 

W wyniku głosowania wniosek dotyczący zmiany porządku obrad – zamiany kolejności punków 8 
i 7 został przyjęty przy 12 gł. „za” (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu). 

Na posiedzenie przybył Radny Aleksander Tabacki – 14 obecnych radnych.

3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z XI Sesji Rady 
Miejskiej
Przewodniczący poinformował, że przed Sesją nie została zgłoszona żadna uwaga do protokołu.
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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:
– współpraca  z  jednostkami  innych  Straży  Miejskich  polega  na  przesyłaniu  odpowiedniej 

korespondencji czy też prowadzenie przesłuchań świadków,
– w sprawie  nabycia  ostatniego udziału w układzie  komunikacyjnym -  boczna ul.Żorskiej 

22 września br. został podpisany akt notarialny,
– otrzymano prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Mikołowie o nabyciu na rzecz 

Gminy spadku – budynek przy SP 4. Miasto Orzesze zostało już ujawnione jako właściciel 
w księdze wieczystej.

Na posiedzenie przybył Radny Bartłomiej Marek – 15 obecnych radnych.

5. Stan rzek, potoków i rowów melioracyjnych na terenie miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Pani Teresa 
Macioszek omówiła temat hydrologii na terenie Gminy Orzesze, co zamieszczone jest w załączniku 
Nr 1 do protokołu. 

W odpowiedzi na zadane pytania Pani Teresa Macioszek wyjaśniła, że:
– oczekuje się na odbiór rowów melioracyjnych w Jaśkowicach i Zgoniu,
– otrzymano zgodę Burmistrza Miasta Żory (jako organu wyznaczonego przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze) na wycinkę drzew w rejonie rowu melioracyjnego w Gardawicach,
– w kolejnych latach planuje się kontynuować  podpisywanie umów użyczeń z prywatnymi 

właścicielami  w  celu  konserwacji  rowów  strategicznych  na  terenie  miasta  ze  środków 
finansowych pochodzących z budżetu,

– Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach jest administratorem Potoku 
Woszczyckiego i  powinien wystąpić o wycinkę drzew wrastających w potok oraz stawy 
Piasek Mały i Piasek Duży. 

 6. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Mikołowie
Kierownik Biura Rady Miejskiej przedstawiła:

– zapisy  ustawy  Prawo  o  ustroju  sądów  powszechnych  w  kwestii  tego  kto  może  być 
ławnikiem i kto na to stanowisko kandydować nie może oraz kto ma prawo do zgłaszania 
kandydatów,

– zgłoszonych kandydatów,
– protokół zespołu opiniującego kandydatów na ławników w zakresie spełnienia przez nich 

wymogów określonych w ustawie.

Poinformowała,  że  do  Sądu  Okręgowego  w  Katowicach  i  Sądu  Rejonowego  w  Mikołowie 
zgłoszono po 3 kandydatów. 

− podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników 
do sądów powszechnych

W związku z brakiem uwag do treści regulaminu  głosowania w wyborach ławników do sądów 
powszechnych, Przewodniczący poddał pod głosowanie ten regulamin, który w wyniku głosowania 
został przyjęty przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.
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− powołanie Komisji Skrutacyjnej
Pani Marzena Nowak poinformowała, że zgodnie z zapisami Statutu Miasta do przeprowadzenia 
głosowania  tajnego  konieczne  jest  powołanie  trzy  osobowego  składu  Komisji  Skrutacyjnej,  w 
związku z czym poprosiła o zgłaszanie kandydatów w jej skład.

Zostały zgłoszone następujące kandydatury:

1. p.Bartłomiej Marek

2. p.Piotr Szola

3. p.Aleksander Tabacki

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę i  na  Przewodniczącego Komisji  został  wskazany Radny 
Bartłomiej Marek.

− przeprowadzenie głosowania tajnego
Komisja  Skrutacyjna  rozdała  karty  do  głosowania  i  przystąpiono  do  przeprowadzenia  aktu 
głosowania  poprzez  odczytanie  przez  Przewodniczącego  zgodnie  z  listą  obecności  nazwisk 
kolejnych radnych, którzy oddali swoje głosy. 

Po przeprowadzonym głosowaniu i opuszczeniu sali przez wszystkie osoby, Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu z głosowania

− ogłoszenie wyników poprzez odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz uchwał
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokoły z głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał również uchwały w sprawie wyboru ławników do 
Sądów Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Mikołowie na kadencję 2016-2019 
z nazwiskami wybranych w głosowaniu tajnym ławników.

7. Propozycje robót drogowych na rok 2016
Inspektor Wydziału Komunalnego Pani Mariola Szczekała przedstawiła projekt planu remontów i 
przebudowy dróg publicznych gminnych na 2016r., co stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Radny Józef Bańczyk stwierdził, że radni z centrum Orzesza wystosowali wspólne pismo odnośnie 
dróg  wymagających  remontu  i  nie  rozumie  dlaczego  wszystkie  ulice  nie  zostały  ujęte  w 
przedmiotowym wykazie. Dodał, że z wersji przedstawionej na Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy usunięto ul. Łukasiewicza, która jest w bardzo złym stanie.

Radny Damian Mrowiec wyjaśnił, że radni z centrum nie zrezygnowali z remontu ul.Łukasiewicza 
wnioskowano  jedynie  o  zwiększenie  ilości  dróg  remontowanych  w  centrum  Orzesza 
i wyremontowanie ciągu komunikacyjnego ul.Kopernika, Środowej, Dolnej i Górnej. 
Zaproponował,  aby  z  środków  zaoszczędzonych  na  przetargach  innych  ulic  lub  środków 
zaplanowanych na dofinansowanie remontu nawierzchni ul.Św.Wawrzyńca (jeśli  nie udałoby się 
pozyskać środków zewnętrznych na ten cel) wyremontować ul.Łukasiewicza, co poparli pozostali 
radni. 

Radny Janusz Zgoł poinformował, że po konsultacji z Radą Sołecką Woszczyc rezygnuje z remontu 
ul.Łokietka  i  w  zamian  prosi  o  przekazanie  środków  jako  dofinansowanie  do  Powiatu 
Mikołowskiego na remont ul.Palowickiej. 
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Dodał również, że prosi o zwiększenie kwoty przeznaczonej na remont ul.Modrzańskiej, zgodnie z 
projektem przedstawionym na Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia 
Gminy. 

Radny Eugeniusz  Buchalik  stwierdził,  że  z  powodu  małego  natężenia  ruchu  oraz  małej  ilości 
mieszkańców ul.Dębowa nie powinna być remontowana w przyszłym roku.

Radny Bartłomiej  Marek powiedział,  że  mieszkańcom bardzo zależy na remoncie ul.Dębowej i 
prosi aby nie rezygnować z tego remontu.

Burmistrz poinformował, że aby w każdej dzielnicy i sołectwie jakaś droga została wyremontowana 
trzeba dokonać wyboru i zadecydować które remonty są najpotrzebniejsze. 

Zaproponowano, aby przygotować dokumentację na drogi w centrum - ul.Kopernika, Środkowa, 
Dolna,  Górna  oraz  dokumentację  na  ul.Łukasiewicza,  która  zostanie  wyremontowana  jeśli 
pozostaną środki po przetargach lub ul.Św.Wawrzyńca nie będzie remontowana. 

Radny Damian Kiecka powiedział, że jeśli remont ul.Świętojańskiej nie dojdzie do skutku to prosi o 
dokończenie remontu ul.Drukarskiej. 

Radny Bartłomiej Marek zauważył, że na Zawadzie oprócz ul.Dębowej są również inne drogi, które 
wymagają remontu. 

Radny  Eugeniusz  Buchalik  zawnioskował,  aby  zrezygnować  z  remontu  ul.Dębowej  i  środki 
zabezpieczone na ten cel przeznaczyć na dofinansowanie do Powiatu Mikołowskiego na budowę 
chodnika  przy  ul.Jaśkowickiej  i  remont  ul.Szkolnej  wraz  z  budową  chodnika,  co  zostało 
przegłosowane  przy  11  gł.  „za”,  2  gł.  „wstrzymujących  się”  (2  osoby  nie  wzięły  udziału  w 
głosowaniu). 

Radni  przyjęli  projektu  planu  remontów  i  przebudowy dróg  na  2016r.  wraz  z  poprawkami  – 
14 gł. „za” i 1 gł. „przeciw”. 

Obrady opuścił Radny Damian Mrowiec. 

8. 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. 

Skarbnik  Miasta  Pani  Iwona  Burszka  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 13 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. 
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Skarbnik  Miasta  Pani  Iwona  Burszka  omówiła  zmiany  w  budżecie  wraz  z  wprowadzoną 
autopoprawką, co zamieszczone jest w załączniku Nr 4 do protokołu.

W odpowiedzi na zadane pytanie Burmistrz wyjaśnił, że:
– zwiększenie środków na odławianie bezdomnych kotów i psów jest związane z większą liczbą 
odławianych zwierząt,
– odbędzie się spotkanie z Burmistrzem Mikołowa odnośnie koncepcji budowy schroniska dla 
bezdomnych zwierząt. 

Uchwała  w sprawie  zmian w budżecie  miasta  na  2015 rok została  przyjęta  przy 14 gł.  „za”  -  
jednogłośnie.

• zmiany  Uchwały  Nr  III/19/14  Rady  Miejskiej  Orzesze  z  dnia  18  grudnia  2014r. 
dotyczącej  ustalenia  stawek  dotacji  przedmiotowych  dla  samorządowego  zakładu 
budżetowego  -Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  na  2015  rok 
zmienianej Uchwałami Rady Miejskiej Orzesze Nr VII/77/15 z dnia 23 kwietnia 2015r., 
Nr VIII/87/15 z dnia 21 maja 2015r. oraz Nr XI/129/15 z dnia 17 września 2015r.

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

Skarbnik  Miasta  wyjaśniła,  że  stawka  za  remonty,  utrzymanie  i  zarządzanie  budynkami 
komunalnymi wzrasta o 4,88zł. 

Kierownik Zakładu Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Pan Wiesław Klar  powiedział,  że 
środki zostaną przeznaczone na remont dachu na budynku byłego ZREMB.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 18 grudnia 2014r. 
dotyczącej  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla  samorządowego zakładu budżetowego  - 
Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  na  2015  rok  zmienianej  Uchwałami  Rady 
Miejskiej Orzesze Nr VII/77/15 z dnia 23 kwietnia 2015r., Nr VIII/87/15 z dnia 21 maja 2015r. oraz 
Nr XI/129/15 z dnia 17 września 2015r. została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

• udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie 
wyposażenia Sali Integracji Sensorycznej dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych 
w Mikołowie

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

Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Pani Anna Czarnacka poinformowała, że Dyrektor Szkoły 
Specjalnej  w  Mikołowie  wystąpił  o  dofinansowanie  wyposażenia  sali  integracji  sensorycznej. 
Dodała, że rodzice dzieci z autyzmem będą mogli posyłać dzieci do szkoły w Mikołowie, a nie zaś 
np. do Tych.

Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie 
wyposażenia  Sali  Integracji  Sensorycznej  dla  uczniów  Zespołu  Szkół  Nr  2  Specjalnych  w 
Mikołowie została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
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• zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XII/95/11 z dni a 31 sierpnia 2011r. 
w  sprawie  przyjęcia  zasad  i  trybu  udzielania  uczniom  uzdolnionym  stypendiów 
naukowych  w  ramach  „Lokalnego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych 
uczniów z terenu Gminy Orzesze”

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

Pani  Anna  Czarnacka  wyjaśniła,  że  z  uchwały  proponuje  się  wykreślić  zapis  o  wręczaniu 
stypendiów naukowych na sesji Rady Miejskiej.

Radni  Eugeniusz  Szala  i  Eugeniusz  Buchalik  stwierdzili,  że  sesja  ma  uroczysty  charakter  i 
wręczanie na niej stypendiów podnosi rangę całej uroczystości. 

Kierownik  Biura  Rady  Miejskiej  Pani  Marzena  Nowak  stwierdziła,  że  wręczanie  stypendiów 
naukowych  na  sesji  wiąże  się  z  organizacją  sesji  poza  Urzędem,  co  angażuje  również  innych 
urzędników.  Dodała,  że  stypendia  sportowe  nie  są  wręczane  na  sesji.  Przytoczyła  zapisy  z 
regulaminów innych gmin, w których stypendia naukowe nie przewidują wręczania na sesji.

Radny Eugeniusz Buchalik stwierdził, że dzięki wręczaniu stypendiów naukowych na sesji buduje 
się świadomość obywatelska młodych mieszkańców.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej  Orzesze Nr XII/95/11 z dnia 31 sierpnia 
2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych 
w  ramach  „Lokalnego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  uczniów  z  terenu  Gminy 
Orzesze”  w  wyniku  głosowania  nie  została  przyjęta  -  1  gł.  „za”,  9  gł.  „przeciw”  i  3  gł. 
„wstrzymujące się”. 

• zawarcia  porozumienia  międzygminnego pomiędzy  Gminą Łaziska Górne a  Gminą 
Orzesze  oraz  Gminą  Mikołów  na  organizowanie  przez  Gminę  Łaziska  Górne 
publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach: Ł 
Łaziska, N Łaziska

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

Pracownik Wydziału Komunalnego Pani  Mariola  Szczekała poinformowała,  że projekt  uchwały 
dotyczy  zawarcia  porozumienia  międzygminnego  pomiędzy  Gminą  Łaziska  Górne  a  Gminą 
Orzesze  oraz  Gminą  Mikołów  na  organizowanie  przez  Gminę  Łaziska  Górne  publicznego 
transportu  zbiorowego  o  charakterze  użyteczności  publicznej  na  liniach  komunikacyjnych:  Ł 
Łaziska i N Łaziska.

Uchwała w sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łaziska Górne a 
Gminą Orzesze oraz Gminą Mikołów na organizowanie przez Gminę Łaziska Górne publicznego 
transportu  zbiorowego o  charakterze  użyteczności  publicznej  na  liniach:  Ł Łaziska,  N Łaziska 
została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

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

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

6



Naczelnik Wydziału Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami Pan Maciej  Bany 
stwierdził, że dzierżawa dotyczy działki na której najemca chce postawić garaż.

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

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

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

Pan Maciej  Bany wyjaśnił,  że  uchwała  dotyczy Przedsiębiorstwa Komunikacji  Miejskiej,  które 
wystąpiło o dzierżawę 3m2 pod przenośny szalet. 

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

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

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

Pan Maciej Bany poinformował, że uchwała dotyczy dzierżawy pod łąkę. 

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

• wyrażenia zgody na wydzierżawienie części  nieruchomości  o  pow.15m2 położonej  w 
Orzeszu przy ul.Fabrycznej

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

Pan Maciej Bany poinformował, że uchwała dotyczy dzierżawy pod pomieszczenie gospodarcze. 

Uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  o  pow.15m2 

położonej w Orzeszu przy ul.Fabrycznej została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

• wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości o pow.16,20m2 położonej w 
Orzeszu przy ul.Fabrycznej

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

Pan Maciej Bany poinformował, że uchwała dotyczy dzierżawy pod pomieszczenie gospodarcze. 

Uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  o  pow.15m2 

położonej w Orzeszu przy ul.Fabrycznej została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
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9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych
Przewodniczący  przedstawił  informacje  na  temat  złożonych  oświadczeń  majątkowych,
co zamieszczone jest w załączniku Nr 5 do protokołu.

10. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje 
Przewodniczący poinformował, że do Biura Rady wpłynęły 2 interpelacje Radnego Janusza Zgoł w 
sprawie:

– wprowadzenia miejskiej karty „Duża Rodzina” - która została odczytana na ostatniej sesji,
– wprowadzenia nowej opłaty lokalnej – opłaty reklamowej. 

Dyskutowano  na  temat  możliwości  wprowadzenia  opłaty  reklamowej,  co  wiązałoby  się  z 
zatrudnieniem  dodatkowych  pracowników,  którzy  musieliby  na  bieżąco  w  terenie  ustalać 
lokalizacje reklam i je opodatkowywać.

Pan Maciej Bany wyjaśnił, że Zarząd Województwa Śląskiego nie później niż w terminie 3 lat od 
września  2015r.  zobligowany  jest  do  opracowania  audytu  krajobrazowego,  który  będzie  miał 
bezpośredni  wpływ  na  nowy akt  prawa  miejscowego  jakim będą  ustalone  w  drodze  uchwały 
„zasady  i  warunki  sytuowania  obiektów  małej  architektury,  tablic  reklamowych  i  urządzeń 
reklamowych  oraz  ogrodzeń”.  Stwierdził,  że  w  oparciu  o  przyjęte  zasady  działania  uchwałę 
określającą  zasady,  tryb  umieszczania  reklam powinno  podjąć  się  po  wejściu  w  życie  audytu 
krajobrazowego. 

Radny Janusz Zgoł poprosił, aby na bieżąco monitorować ten sprawę. 

11. Zapytania i wolne wnioski

Radni zgłosili problemy:
– wydobywania się przykrych zapachów w rejonie stacji zlewnej przy ul.Gliwickiej,
– dofinansowania ekologicznego źródła ciepła dla Kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca 

w Orzeszu na Górce.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniono, że sprawa uregulowania granic OSP Zgoń jest w 
toku, odbyły się rozmowy z notariuszem odnośnie protokołu uzgodnień i w październiku br. planuje 
się podpisać akt notarialny. 

12.Zamknięcie Sesji

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

Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 17,20.

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 
15. 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.Jolanta Szubert - Sekretarz Miasta
− p.Anna Czarnacka - Dyrektor MZO                    
− p.Wiesław Klar - Kierownik ZGKiM
− p.Maciej Bany       -      Naczelnik Wydziału UM
− p.Marek Bem       -      Naczelnik Wydziału UM
− p.Mariola Szczekała       -       Pracownik Wydziału UM
− p.Marzena Nowak                        -          Kierownik Biura RM
− p.Tomasz Szier - Kierownik Referatu UM
− p.Teresa Macioszek                     -           Kierownik Referatu UM
− p.Barbara Petniakowska              -           Komendant SM
− Radca Prawny
− przedstawiciel pracy

Orzesze, dnia 22.10.2015r.
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