Protokół Nr XIII/19
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze
w dniu 24 października 2019r.

XIII Sesji, która odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego przewodniczył
Pan Jan Mach – Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze.
Obrady rozpoczęto 24 października 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 19:33 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 20 członków – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Radni nieobecni na sesji:
- Rajmund Gazda
Płyta CD z nagraniem z sesji stanowi załącznik do protokołu.

1. Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali jest 20 radnych, co
stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na protokolanta powołał Marzenę Nowak.
W skład Komisji Uchwał i Wniosków zaproponował Radnego Damiana Mrowiec oraz
Radnego Piotra Szola.
Głosowano w sprawie:
powołania Komisji Uchwał i Wniosków.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20) Grażyna Bortlik, Artur Brandys, Wojciech Dudek, Krzysztof Giel, Grzegorz
Kaczmarczyk, Joanna Kalus-Grzegorzek, Damian Kiecka, Joanna Kurasz, Lechosław
Łukasik, Jan Mach, Michał Macioszek, Grażyna Matuszczyk, Damian Mrowiec, Adam
Muras, Teresa Potysz, Adam Ratka, Jan Spendel, Piotr Szola, Mateusz Szweda, Stanisław
Wycisło
NIEOBECNI (1) Rajmund Gazda
Przewodniczącym Komisji został Radny Damian Mrowiec.

2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Brak wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z XII Sesji
Rady Miejskiej
Nie zostały zgłoszone żadne poprawki
4. Remonty i modernizacje dróg powiatowych na terenie Miasta Orzesze
Przybyły na posiedzenie Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego p.Tadeusz Marszolik
przedstawił najważniejsze inwestycje drogowe jakie były realizowane w roku bieżącym.
Przedstawił również zadania, które planuje się na terenie Orzesza wykonać w najbliższych
4 latach. Dodał, że realizacja tego planu będzie jednak uzależniona od ilości pozyskanych
środków zewnętrznych z funduszu dróg samorządowych, jak również udzielonego
dofinansowania ze strony gminy. Podziękował za udzielane przez Miasto Orzesze
dofinansowanie do remontów i inwestycji dotyczących dróg powiatowych, stwierdzając, że
bez tej pomocy nie udałoby się zrealizować zadań w takiej ilości i zakresie.
W związku z pytaniem stwierdził, że wszystkie uwagi i usterki dot. dróg powiatowych
najlepiej zgłaszać do Powiatowego Zarządu Dróg, monitując ewentualny brak reakcji w
Zarządzie Powiatu Mikołowskiego.
Radni zadawali pytania dot. możliwości wykonania zadań w poszczególnych częściach miasta
oraz zgłaszali potrzebę przeprowadzenia remontów bieżących na wskazywanych odcinkach,
jak również wykonania przycinki drzew, wyremontowania przepustu, podniesienia
zapadniętej studzienki kanalizacji deszczowej, poprawienia oznakowania dróg powiatowych
łącznie z oznakowaniem poziomym. Radni zwracali uwagę na brak poboczy i chodników
przy drogach powiatowych, a także konieczność lepszego oznakowania przejść dla pieszych.
Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego poprosił, aby zadania te przez poszczególnych radnych
zostały dostarczone na piśmie do Starostwa Powiatowego. Dodał, że każde wskazane miejsce
do realizacji jest ważne, jednakże ograniczone środki finansowe na pewno nie pozwolą na
wykonanie wszystkiego. Stwierdził, że trzeba wybierać do realizacji np. jeżeli chodzi o
wykonanie chodników czy poboczy miejsca, gdzie ruch i zagrożenie bezpieczeństwa są
największe.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy
Na wstępie Przewodniczący poinformował, że w tym punkcie przewidziane było spotkanie z
Miss Polski Nastolatek, która jest mieszkanką Orzesza, jednak ze względu na jej pobyt w
Warszawie spotkanie nie odbędzie się. Przewodniczący oddał głos Prezesowi Towarzystwa
Śpiewaczego „Dzwon”, który podziękował Burmistrzowi oraz Radzie za uhonorowanie
jubileuszu 100 Lecia TŚ „Dzwon” obeliskiem, który wzniesiono obok budynku Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Radni poruszyli następujące sprawy:
 nałożone mandaty za wywóz nieczystości płynnych,
























sposób rozliczania i udzielania dotacji na działalność sportową dla Nowy MKS Sokół
Orzesze 1920 oraz MKS Sokół Orzesze,
przeciągająca się kwestia rozstrzygnięcia przetargu na budowę oczyszczalni ścieków
w Orzeszu,
możliwość postawienia znaków ograniczających prędkość czy zamontowania progów
zwalniających na wyremontowanej ulicy Dolnej,
etap postępowania dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i
zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach
projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”,
etap prac projektowych dotyczących budowy centrum przesiadkowego oraz prac
związanych z rozbiórką budynku dworca PKP,
etap realizacji placu zabaw, który ma być budowany w Gardawicach przy
współudziale środków finansowych pochodzących z Programu Otwarte Strefy
Aktywności,
zmiana przedsięwzięcia na rok 2019 w Sołectwie Gardawice realizowanego w ramach
środków funduszu sołeckiego,
możliwość umieszczenia na autostradzie w rejonie Stanowic drogowskazu do Miasta
Orzesze,
wnioskowana przez młodych mieszkańców Orzesza inwestycja „Trening uliczny”,
monitowanie odnośnie uruchomienia sygnalizacji świetlnej na niestrzeżonym
przejeździe kolejowym przy ul.Powstańców,
wymiana opraw oświetleniowych,
możliwość doświetlenia przejścia dla pieszych na ul.Mikołowskiej w okolicy
przedszkola poprzez wymianę jednej oprawy sodowej na ledową,
doświetlenie ul.Powstańców,
prowadzony remont ulicy Na Górce,
poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul.Mikołowskiej w rejonie
ul.Tysiąclecia,
realizacja budowy przedszkola w Jaśkowicach,
podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wybranym
w przetargu wykonawcą,
postęp prac dot. realizacji zadania na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2,
lokalizacja przystanków autobusowych w związku z uruchomieniem nowej bezpłatnej
linii „Z”,
remont ul.Czajkowskiego,
wybrany wykonawca w przetargu na zimowe utrzymanie dróg,
spisane porozumienie dot. naprawy nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Orzeszu.

W związku z prośbą Radnego Wojciecha Dudek, Przewodniczący odczytał treść złożonej
przez Radnego interpelacji dotyczącej budowy dróg przy ulicy Wybickiego.
Obecni na posiedzeniu mieszkańcy poruszyli sprawy:
 zorganizowania dowozu uczniów z rejonu osiedla XXV Lecia do Szkoły Podstawowej
Nr 2,
 stworzenia strefy zamieszkania na osiedlu XXV Lecia,
 zasypania działki własności gminy w Orzeszu-Zawadzie.

Burmistrz stwierdził, że zostanie przeanalizowana możliwość wydłużenia linii „Z”, tak aby z
dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 2 mogły korzystać dzieci z rejonu osiedla XXV Lecia.
Radna Teresa Potysz w imieniu mieszkańców Jaśkowic zwróciła się z prośbą o rozważenie
również możliwości rozszerzenia kursu autobusu linii „Z” o ulice Ogrodowa, Podgórska i
Ramży.
Przewodniczący zwrócił się o wypisanie ulic bocznych od ulicy Rybnickiej i Żorskiej, które
nie znalazły się w wykazie dróg do remontu z podaniem powodu braku możliwości
przeprowadzenia ich remontu.
Przewodniczący poinformował, że do Rady wpłynęło pismo o przywrócenie „dofinansowania
żłobkowego” do wysokości 400zł w przypadku korzystania ze żłobka prywatnego. Dodał, że
sprawa przywrócenie dofinansowania w kwocie 400zł została negatywnie zaopiniowana przez
Komisję Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Rada do powyższego stanowiska Komisji nie wniosła uwag.
Przewodniczący poinformował, że zostały złożone dwie skargi na działalność Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Orzeszu-Zgoniu.
6. Uchwały:
a) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze na lata 2019-2040
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Skarbnik Miasta p.Iwona Burszka poinformowała, że do uchwały została wprowadzona jedna
autopoprawka polegająca na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2019 o kwotę 1.380.000zł
na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2020, z uwagi na przedłożony wniosek
wykonawcy o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania „Rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach”.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2019-2040.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19) Grażyna Bortlik, Artur Brandys, Wojciech Dudek, Krzysztof Giel, Grzegorz
Kaczmarczyk, Joanna Kalus-Grzegorzek, Damian Kiecka, Joanna Kurasz, Lechosław
Łukasik, Jan Mach, Michał Macioszek, Grażyna Matuszczyk, Damian Mrowiec, Adam
Muras, Teresa Potysz, Adam Ratka, Piotr Szola, Mateusz Szweda, Stanisław Wycisło
NIEOBECNI (2) Rajmund Gazda, Jan Spendel

b) Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały dotyczącej zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19) Grażyna Bortlik, Artur Brandys, Wojciech Dudek, Krzysztof Giel, Grzegorz
Kaczmarczyk, Joanna Kalus-Grzegorzek, Damian Kiecka, Joanna Kurasz, Lechosław
Łukasik, Jan Mach, Michał Macioszek, Grażyna Matuszczyk, Damian Mrowiec, Adam
Muras, Teresa Potysz, Adam Ratka, Piotr Szola, Mateusz Szweda, Stanisław Wycisło
NIEOBECNI (2) Rajmund Gazda, Jan Spendel
c) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/677/18 z dnia 15 listopada 2018r.
zmienionej Uchwałami: Uchwałą Nr III/13/18 z dnia 13 grudnia 2018r. oraz Uchwałą Nr
V/56/19 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. Przedstawił protokół z
dnia 24 października 2019r. z przeprowadzonych konsultacji w celu poznania opinii
organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie do powyższego projektu aktu prawa miejscowego.
Protokół stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr LI/677/18 z dnia 15 listopada 2018r.
zmienionej Uchwałami: Uchwałą Nr III/13/18 z dnia 13 grudnia 2018r. oraz Uchwałą Nr
V/56/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19) Grażyna Bortlik, Artur Brandys, Wojciech Dudek, Krzysztof Giel, Grzegorz
Kaczmarczyk, Joanna Kalus-Grzegorzek, Damian Kiecka, Joanna Kurasz, Lechosław
Łukasik, Jan Mach, Michał Macioszek, Grażyna Matuszczyk, Damian Mrowiec, Adam
Muras, Teresa Potysz, Adam Ratka, Piotr Szola, Mateusz Szweda, Stanisław Wycisło
NIEOBECNI (2) Rajmund Gazda, Jan Spendel

d) Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
przy ul.Fabrycznej
Przewodniczący poinformował, że uchwała została negatywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy, ze względu na planowane
uporządkowanie tego terenu pod kątem utworzenia miejsc parkingowych.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy
ul.Fabrycznej.
Wyniki głosowania
ZA: 1, PRZECIW: 17, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (1) Damian Kiecka
PRZECIW (17) Grażyna Bortlik, Wojciech Dudek, Krzysztof Giel, Grzegorz Kaczmarczyk,
Joanna Kalus-Grzegorzek, Joanna Kurasz, Lechosław Łukasik, Jan Mach, Michał Macioszek,
Grażyna Matuszczyk, Damian Mrowiec, Adam Muras, Teresa Potysz, Adam Ratka, Piotr
Szola, Mateusz Szweda, Stanisław Wycisło
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Artur Brandys
NIEOBECNI (2) Rajmund Gazda, Jan Spendel
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania uchwała nie została podjęta.
e) Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
pomiędzy ul.Wiosenną a ul.Świętojańską
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej pomiędzy
ul.Wiosenną a ul.Świętojańską.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (18) Grażyna Bortlik, Artur Brandys, Krzysztof Giel, Grzegorz Kaczmarczyk, Joanna
Kalus-Grzegorzek, Damian Kiecka, Joanna Kurasz, Lechosław Łukasik, Jan Mach, Michał
Macioszek, Grażyna Matuszczyk, Damian Mrowiec, Adam Muras, Teresa Potysz, Adam
Ratka, Piotr Szola, Mateusz Szweda, Stanisław Wycisło
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Wojciech Dudek
NIEOBECNI (2) Rajmund Gazda, Jan Spendel
7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych
Przewodniczący przedstawił informacje dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych przez
radnych oraz pozostałe osoby zobowiązane do ich złożenia. Informacje te zamieszczono w
załączniku Nr 2 do protokołu.

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