
                                  Protokół  Nr XIII/15                                    
z posiedzenia Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 28 października 2015r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr XIII/149-151/15.

1.Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady powitał wszystkich radnych i gości.
Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  na  sali  jest  14  radnych,  co  stanowi  kworum
do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Na protokolanta powołał Marię Mierzwa-Owczarek.

Do pełnienia obowiązku sekretarza obrad zaproponował:
- p.Rajmunda Gazda

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

- p.Bartłomiej Marek
- p.Jan Spendel 

Przewodniczącym Komisji został Radny Bartłomiej Marek. 

Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Do przedstawionego przez Przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków 
dotyczących jego zmiany lub uzupełnienia.

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

Burmistrz  poinformował,  że  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  proponuje  się  wprowadzić 
zadanie dofinansowania do Powiatu Mikołowskiego na remont ciągu ul.Św.Wawrzyńca. Dodał, że 
podjęcie  uchwał  oraz  zawarcie  umowy o partnerstwie  jest  niezbędne do złożenia  przez  powiat 
wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Dopowiedział, że sesja Rady 
Powiatu odbędzie się 29.10.2015r. stąd konieczność zwołania sesja nadzwyczajnej. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze została przyjęta przy 
13 gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”. 
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• zawarcia umowy o partnerstwie przy realizacji zadania pn.: „Remont ciągu drogowego 
nr S5302 ul.św.Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul.Parkową do 
skrzyżowania z ul.Wiosny Ludów”

Burmistrz  powiedział,  że  aby  powiat  mógł  starać  się  o  dofinansowanie  na  remont  ciągu 
ul.Św.Wawrzyńca konieczne jest zawarcie umowy o partnerstwie pomiędzy miastem a powiatem.

Uchwała w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie przy realizacji zadania pn.: „Remont ciągu 
drogowego nr S5302 ul.św.Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul.Parkową do 
skrzyżowania z ul.Wiosny Ludów” została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

• udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Mikołowskiemu  na  realizację  zadania: 
„Remont  ciągu  drogowego  nr  S5302  ul.św.Wawrzyńca  w  Orzeszu  na  odcinku  od 
skrzyżowania z ul.Parkową do skrzyżowania z ul.Wiosny Ludów”

Uchwała  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Mikołowskiemu  na  realizację 
zadania:  „Remont  ciągu  drogowego  nr  S5302  ul.św.Wawrzyńca  w  Orzeszu  na  odcinku  od 
skrzyżowania z ul.Parkową do skrzyżowania z ul.Wiosny Ludów” została przyjęta przy 14 gł. „za” 
- jednogłośnie. 

4. Zapytania i wolne wnioski
Radny Eugeniusz Szala poprosił, aby Straż Miejska kontrolowała teren w pobliżu ośrodka zdrowia 
w Jaśkowicach, gdzie samochody parkują na chodniku uniemożliwiając mieszkańcom przejście.

Przewodniczący poinformował, że:
– Polska  Spółka  Gazownictwa  chcąc  zbadać  zapotrzebowanie  na  gaz  ziemny  w  mieście 

zwróciła się z prośbą o wypełnienie ankiety, którą można pobrać ze strony internetowej lub 
u sołtysów czy radnych miejskich,

– wpłynęło  pismo  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  sprzedaży  oleju 
napędowego z niewłaściwych źródeł, które zostanie przekazane sołtysom.

Burmistrz  zaprosił  wszystkich  radnych  na  obchody  Narodowego  Święta  Niepodległości 
11 listopada br. 
 

5.Zamknięcie Sesji

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

Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 14,45.

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. Zgoł Janusz

Radni nieobecni na Sesji:

-  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.Marek Bem - Naczelnik Wydziału UM
• p.Benedykt Kurcok - Naczelnik Wydziału UM
• p.Marzena Nowak                  -          Kierownik Biura Rady Miejskiej

Orzesze, dnia 04.11.2015r.
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