
          Protokół  Nr XIV/15                                    
z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 26 listopada 2015r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr XIV/152-171/15.

1.Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady powitał wszystkich radnych i gości.
Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  na  sali  jest  12  radnych,  co  stanowi  kworum
do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Na protokolanta powołał Marzenę Nowak.

Do pełnienia obowiązku sekretarza obrad zaproponował:
- p.Grażynę Bortlik  

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

- p.Damian Mrowiec
- p.Janusz Zgoł

Przewodniczącym Komisji został Radny Janusz Zgoł.

Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 12 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.Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołów z XII i XIII Sesji 
Rady Miejskiej
Przewodniczący poinformował, że przed Sesją do protokołów nie została zgłoszona żadna uwaga.

Na posiedzenie przybył Radny Aleksander Tabacki – 13 radnych obecnych na sali

4.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym

W trakcie punktu 4 na posiedzenie przybył Radny Bartłomiej Marek – 14 radnych obecnych na sali

Burmistrza stwierdził, że sprawozdania z poszczególnych Wydziałów i Referatów zostały radnym 
dostarczone na piśmie.
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Dodatkowo poinformował, że:

• 14  października  2015r.  w  sali  Sejmu  Śląskiego  Urzędu  Marszałkowskiego  wręczono 
nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”, w którym Regionalny Zespół 
Śpiewaczy „Szarotki” zdobył I miejsce w kategorii „Tradycje i obrzędy”,

• prowadzone są rozmowy na temat utworzenia na terenie Żor nowej regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych, aby doprowadzić do konkurencyjności cen odbioru 
odpadów,

• przeprowadzona został  wizja budynku Domu Dziecka w Orzeszu, celem określenia jego 
stanu technicznego,  ze względu na ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie 
przetarg dot. jego sprzedaży. Dodał, że budynek jest w dosyć dobrym stanie i niewielkim 
kosztem można by stworzyć 5-7 mieszkań komunalnych. Poinformował, że ocenie będzie 
podlegało to,  czy pod względem technicznym obiekt można na ten cel zagospodarować. 
Dodał, że w ostatnim przetargu cena sprzedaży wynosiła 340tys.zł.,

• Zespół Szkół w Orzeszu zajął II miejsce w konkursie ekologicznym „Zielona pracownia” 
ogłoszonym  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
zdobywając nagrodę pieniężną w wysokości 9tys.zł,

• w dniu wczorajszym odbyła się wizja przedszkola obecnie budowanego w Świerklanach 
pod kątem podpatrzenia zastosowanych rozwiązań projektowych, co spowoduje naniesienie 
kosmetycznych zmian w projekcie przygotowywanym dla przedszkola w Mościskach,

• odbyło  się  spotkanie  z  Prezesem  Zarządu  Regionalnego  Centrum  Gospodarki  Wodno-
Ściekowej w Tychach, na którym ustalono, że gmina nie poniesie żadnych konsekwencji 
finansowych  w  związku  z  rozwiązaniem  umowy  i  porozumienia  dotyczącego  budowy 
„długiej rury” i dostarczenia ścieków z terenu Orzesza do oczyszczalni w Urbanowicach.

Radni przy 14 gł. „za” – jednogłośnie wyrazili zgodę na prowadzenie ze Starostwem Powiatowym 
rozmów dot. nabycie przez gminę budynku Domu Dziecka.

Stwierdzono,  że  niezależnie  od  sposobu  jego  zagospodarowania  budynek  powinien  stać  się 
własnością gminy.  

W związku z pytaniami wyjaśniono, że:

• tereny wymagające zmiany przeznaczenia z terenów leśnych na nieleśne mieszczą się w 
Woszczycach na drodze bocznej od ul.Palowickiej i jest to teren w części już zabudowany, 

• kwota 485tys.zł na budowę boiska przy Gimnazjum w Gardawicach została zabezpieczona 
w budżecie na rok 2016, która będzie urealniona po przetargu,

• remont  strażnicy  OSP Jaśkowice  powinien  zakończyć  się  w  ciągu  2-3  tygodni,  jednak
w związku z przekroczeniem terminu realizacji zadania wykonawcy są naliczane kary,

• przekroczenie liczby mieszkańców powyżej 20tys. nie spowoduje konieczności zwiększenia 
liczby radnych w czasie trwającej kadencji a nowe obwody głosowania trzeba będzie ustalić 
przy następnych wyborach,

• z  zaplanowanych  na  rok  2015  remontów  dróg  jako  ostatnia  realizowana  jest  droga
w Zawiści i w dniach najbliższych będzie wyznaczony termin odbioru wykonanych prac,

• przygotowywane są ostatnie umowy dot. wypłaty dotacji dla osób fizycznych w związku
z  zadaniami  realizowanymi  w  ramach  Programu  Ograniczenia  Niskiej  Emisji  i  po  ich 
rozliczeniu  okaże  się,  czy w roku bieżącym będzie  można dofinansować  jeszcze  jakieś 
zadania i podpisać umowy.
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Na posiedzenie przybył Radny Piotr Szola – 15 radnych obecnych na sali

5.Raport o stanie realizacji zadań oświatowych wykonywanych przez Gminę Orzesze za rok 
szkolny 2014/2015

Pani Anna Czarnacka – Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty omówiła raport o stanie realizacji 
zadań  oświatowych  wykonywanych  przez  Gminę  Orzesze  za  rok  szkolny  2014/2015,  który 
zamieszczony został w załączniku Nr 1 do protokołu.

W wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowano przedłożony raport - 15 gł. „za” (jednogłośnie). 

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

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

Pani  Iwona  Burszka  Skarbnik  Gminy  omówiła  zmiany  w  budżecie,  co  zamieszczone  jest
w załączniku Nr 2 do protokołu.

W związku z pytaniami wyjaśniono, że:
• sterowniki  zakupiono do montażu na liniach  oświetleniowych  w celu regulowania czasu 

włączania  i  wyłączania  lamp,  a  zmniejszenie  zaplanowanych  środków było  możliwe  ze 
względu na ich niższą cenę zakupu uzyskaną w wyniku negocjacji,

• zabezpieczona  w  budżecie  na  rok  2015  rezerwa  na  wydatki  oświatowe  została  już 
uruchomiona  i  może  zajdzie  konieczność  na  kolejnej  sesji  dokonania  przesunięć 
dodatkowych środków finansowych w związku z brakującą jeszcze kwotą.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków uchwała w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2015 rok została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.

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

Naczelnik  Wydziału  Komunalnego  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  przedłożony
w związku  z  pismem Starostwa  Powiatowego,  które  zwróciło  się  o  dofinansowanie  w kwocie 
13.530zł zadania „wykonanie uproszczonej dokumentacji wykonania wymiany nawierzchni drogi 
ul.Wolności w Orzeszu (zastosowanie mieszanki „ciche nawierzchnie”) oraz wykonanie pomiaru 
hałasu na odcinku drogi”.

Uchwała  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Mikołowskiemu w  drodze 
głosowania została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na rok 2016

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje:
- Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu,
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 
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Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na rok 2016 w drodze głosowania została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

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

Uchwała  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2016
w drodze głosowania została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

Przewodniczący przedstawił protokół z dnia 17 listopada 2015r. z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych, przedmiotem których były projekty uchwał 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 2016 rok,

• terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi,

• wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

• określenia  przystanków  komunikacyjnych  dla  operatorów  i  przewoźników,  których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków.

Protokół stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodniczący  przedstawił  również  protokół  z  dnia  25  listopada  2015r.  z  przeprowadzonych 
konsultacji społecznych, przedmiotem których były projekty uchwał w sprawie:

• opłaty targowej,

• określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  terenie  Miasta  Orzesze  od
1 stycznia 2016 roku,

• określenia  stawek  podatku  od  środków  transportowych  na  terenie  Miasta  Orzesze  od
1 stycznia 2016 roku,

• trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospo-
darstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,

• określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych od 1 stycznia 2016 roku. 
Protokół stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

• 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 2016 rok

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje:
- Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu,
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 
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Uchwała  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  2016 rok w drodze  głosowania  została  podjęta  przy
15 gł. „za” – jednogłośnie.

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

Pani  Iwona Burszka  –  Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  ze  względu  na  zmianę  ustaw musi
w  uchwale  być  zapisane,  że  wprowadza  się  opłatę  targową,  gdyż  jej  pobieranie  nie  jest  już 
obowiązkowe. Dodała, że stawki nie ulegają zmianie oprócz stawki od 1m2 powierzchni zajętego 
wyznaczonego stanowiska zadaszonego i niezadaszonego, które ulegają podwyższeniu do 1,50zł. 
Przedstawiła kwoty wpływów z targowiska i roczne koszty utrzymania targowiska oraz szalet. 

Dyskutowano  nad  sprawą  podwyższenia  opłat  targowych  oraz  wprowadzenia  odpłatności  za 
korzystanie  z  szalet,  aby  nie  było  konieczności  dopłacania  ze  środków  budżetu  gminy  do 
utrzymania targowiska i szalet.

Wyjaśniono,  że  w  okresie  wiosennym  planowana  jest  podwyżka  za  korzystanie  z  urządzeń 
targowych,  co jednak zostanie  wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Miasta.  Dodano, że ideą 
było  bezpłatne  udostępnianie  szalet  miejskich,  a  ich  utrzymanie  musi  wiązać  się  z  kosztami, 
którymi nie można obciążyć osób handlujących na targowisku.

Zaproponowano,  aby  przegłosować  przedłożony  projekt  uchwały  oraz  przygotować  propozycję 
podwyżki opłat, celem przeanalizowania oraz dokonania zmiany uchwały w ciągu roku.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków uchwała w sprawie opłaty 
targowej  w  drodze  głosowania  została  podjęta  przy  13  gł.  „za”,  1  gł.  „przeciw”  i  1  gł. 
„wstrzymującym się”.

• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od
1 stycznia 2016 roku

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki  Komunalnej,  Budownictwa,  Budżetu  i  Mienia  Gminy,  która  przyjęła  stawki 
zaproponowane  przez  Burmistrza,  z  wyjątkiem  stawki  od  gruntów  niezabudowanych  objętych 
obszarem rewitalizacji, proponując jej obniżenie z 3zł na 1zł.

Pani  Grażyna  Rudy  –  Kierownik  Referatu  Finansowego  ds.  Wymiarów,  Opłat  i  Podatków 
Lokalnych  poinformowała,  że  od  nowego  roku  wprowadzanych  jest  bardzo  dużo  zmian 
podatkowych.  Stwierdziła,  że  obligatoryjne  jest  wprowadzenie  nowej  stawki  od  gruntów 
niezabudowanych  objętych  obszarem  rewitalizacji.  Dodała,  że  propozycją  Burmistrza  jest 
pozostawienie  stawek  na  poziomie  roku  2015  z  wyjątkiem  dwóch  pozycji,  które  muszą  być 
obniżone, ze względu na deflację i niższe stawki maksymalne ustalone przez Ministra Finansów.

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.Maciej  Bany 
poinformował, że w przypadku Orzesza stawka od gruntów niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji będzie stawką martwą, ze względu na to, że nie ma takich terenów na terenie miasta. 
Dodał, że nawet wyrobisk popiaskowych nie można do tej stawki zaliczyć, gdyż teren ten musi być  
zrekultywowany.
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Przewodniczący stwierdził, że dyskusja na temat wysokości stawki od gruntów niezabudowanych 
objętych obszarem rewitalizacji jest bezzasadna i zaproponował przegłosować stawkę wskazywaną 
przez Burmistrza. 

Uchwała  w sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku od nieruchomości  na  terenie  Miasta 
Orzesze  od  1  stycznia  2016  roku w  drodze  głosowania  została  podjęta  przy  15  gł.  „za”  – 
jednogłośnie.

• określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od
1 stycznia 2016 roku

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

Pani  Grażyna  Rudy  –  Kierownik  Referatu  Finansowego  ds.  Wymiarów,  Opłat  i  Podatków 
Lokalnych  poinformowała,  że  Minister  Finansów  obniżył  stawki  maksymalne  a  minimalne 
pozostawił na poziomie roku bieżącego. Przedstawiła, że propozycją Burmistrza jest pozostawienie 
stawek  na  poziomie  roku  2015.  Dodała,  że  w  Orzeszu  nie  obowiązywały  obecnie  stawki 
maksymalne, w związku z czym nie zaszła konieczność ich obniżania, jedynie jest zmiana jednego 
przedmiotu opodatkowania,

Uchwała  w  sprawie  określenia  stawek  podatku  od  środków  transportowych  na  terenie  Miasta 
Orzesze od 1 stycznia 2016 roku w drodze głosowania została  podjęta przy 14 gł.  „za” i  1 gł. 
„wstrzymującym się”.

• trybu  i  szczegółowych  warunków  zwolnienia  z  podatku  rolnego  użytków  rolnych 
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

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

Pani  Grażyna  Rudy  –  Kierownik  Referatu  Finansowego  ds.  Wymiarów,  Opłat  i  Podatków 
Lokalnych poinformowała, że zwolnienia wynikają bezpośrednio z ustawy, jednak Rada Miejska 
procedurę musi wprowadzić uchwałą.

Skarbnik Miasta poinformowała, że uchwała obowiązuje od 1992 roku i do tej pory nie wpłynął ani 
jeden wniosek dotyczący tego zwolnienia. 

Uchwała  w  sprawie  trybu  i  szczegółowych  warunków  zwolnienia  z  podatku  rolnego  użytków 
rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w drodze głosowania została 
podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych od 1 stycznia 2016 
roku 

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

Pani  Grażyna  Rudy  –  Kierownik  Referatu  Finansowego  ds.  Wymiarów,  Opłat  i  Podatków 
Lokalnych poinformowała,  że z uwagi  na zmiany od nowego roku zaszła  również konieczność 
zmiany formularzy deklaracji podatkowych.

Uchwała  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  podatkowych  od
1 stycznia 2016 roku w drodze głosowania została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.
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• terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi

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

Kierownik  Referatu  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  p.Tomasz  Szier  wyjaśnił,  że  ustawa 
zobligowała  gminy  do  ustalenia  terminów  wnoszenia  opłat  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi.

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze głosowania została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych

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

Kierownik  Referatu  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  p.Tomasz  Szier  wyjaśnił,  że  do 
deklaracji  wprowadzone  zostały  nowe  rubryki,  z  których  dane  potrzebne  są  np.  do  tytułów 
wykonawczych czy zwrotu nadpłaty.

Uchwała  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze głosowania została podjęta 
przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• określenia  przystanków komunikacyjnych dla  operatorów i  przewoźników,  których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze,  warunków i zasad korzystania
z tych przystanków

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

Naczelnik  Wydziału  Komunalnego  p.Benedykt  Kurcok  wyjaśnił,  że  projekt  uchwały  został 
przedłożony ze względu na utworzenie 3 dodatkowych przystanków: dwóch w Mościskach i jeden 
w Zgoniu oraz likwidację jednego przystanku w Gardawicach.  Dodał,  że dodatkowe przystanki 
tworzy się na wniosek mieszkańców, natomiast likwidacja następuje na wniosek Rady Sołeckiej 
oraz mieszkańców sąsiadujących z tym przystankiem.

Uchwała  w sprawie  określenia  przystanków komunikacyjnych  dla  operatorów i  przewoźników, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków w drodze głosowania została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Orzesze wraz z sołectwami Zawiść i Gardawice (zmiany obszarowe)

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

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.Maciej  Bany 
poinformował,  że  przystąpienie  do  zmian  obszarowych  miejscowego  planu  związane  jest
z  koniecznością  wprowadzenia  usług publicznych w związku z planowaną lokalizacją  strażnicy 
OSP Zawiść.  Poinformował,  że  w budżecie  na  to  zadanie  zabezpieczona  jest  kwota  100tys.zł, 
jednak faktyczny koszt tych zmian będzie znany dopiero po przetargu, ale powinien być niższy. 
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Dodał, że planami jest objęte 70% powierzchni miasta wyłączając lasy i do opracowania planów 
miejscowych pozostają właściwie Mościska i Zawada. 

Uchwała  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  Miasta  Orzesze  wraz  z  sołectwami  Zawiść  i  Gardawice  (zmiany  obszarowe)
w drodze głosowania została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Orzesze – centrum

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

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.Maciej  Bany 
poinformował,  że  dla  wskazywanego  terenu  plan  nie  był  opracowany  i  jego  sporządzenie 
spowoduje wypełnienie luki i uzyskanie pełnego obszaru, który będzie objęty planem miejscowym. 

Uchwała w sprawie porozumienia między Gminą Orzesze a Gminą Mikołów w drodze głosowania 
została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• nadania nazw ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.Maciej  Bany 
poinformował, że nazwy nadawane są na wniosek mieszkańców dla ulic prywatnych. W związku
z pytaniem wyjaśnił, że na drogach do 100m nie ma potrzeby wyznaczania terenu do zawracania.

Uchwała  w  sprawie  nadania  nazw  ulicom  istniejącym  a  dotychczas  nienazwanym w  drodze 
głosowania została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• zmiany nazw części ulic
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.Maciej  Bany 
poinformował,  że projekt uchwały został  przygotowany w związku z ustaleniami  Komisji  Ładu
i  Porządku  oraz  Przestrzegania  Prawa  dotyczącymi  porządkowania  nazw  podwójnych  ulic
o jednakowej nazwie. Dodał, że proponuje się zmianę nazwy dla ulicy krótszej o mniejszej liczbie 
zabudowań. 

Radny Damian  Mrowiec  zwrócił  uwagę,  że  zmiana  nazwy ulicy powinna być  z  mieszkańcami 
konsultowana,  gdyż  wiąże  się  to  dla  nich  z  kosztami  jakie  muszą  być  poniesione  w  związku
z koniecznością wymiany dokumentów.

Naczelnik Wydziału wyjaśnił,  że konsultowanie zmiany nazwy ulicy skazane jest  na wyrażenie 
przez mieszkańców negatywnej opinii, jednak po czasie zauważają oni plusy zmiany nazwy, czy 
porządkowania  numeracji.  Dodał,  że  ze  strony  Urzędu  brak  jest  podstaw  prawnych  do 
zrekompensowania  mieszkańcom  kosztów  wymiany  dokumentów,  ze  względu  na  zmianę 
administracyjną.

Uchwała w sprawie zmiany nazw części ulic w drodze głosowania została podjęta przy 14 gł. „za”
i 1 gł. „wstrzymującym się”.
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• 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  p.Maciej  Bany 
poinformował, że dzierżawa dotyczy ogródka działkowego.

Uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  położonej
w Orzeszu przy ul.Fabrycznej w drodze głosowania została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Orzesze

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

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.Maciej  Bany 
poinformował,  że  przedmiotem  zbycia  jest  teren  o  powierzchni  47m2 na  rzecz  właściciela 
sąsiadującej nieruchomości na polepszenie warunków jej zagospodarowania.

Uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości 
gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy  Orzesze w  drodze  głosowania  została  podjęta  przy
15 gł. „za” – jednogłośnie.

• rozpatrzenia  skargi  dotyczącej  nieprawidłowości  w  działaniach  dyrektor  Szkoły 
Podstawowej Nr 8 w Orzeszu-Mościskach

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

Sekretarz  Miasta  p.Jolanta  Szubert  poinformowała,  że  skarga  dotyczy  przedłużającego  się 
postępowania w związku z wypadkiem w pracy jaki miał miejsce w miesiącu lutym. Wyjaśniła, że 
skarga na p.Beatę Kałwa jako Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mościskach jest bezzasadna, gdyż 
objęła ona to stanowisko dnia 1.09.2015r. i od tego czasu wypełnione zostały wszystkie powinności 
związane z zakończeniem całej sprawy. Dodała, że sprawa była analizowana przez Komisję Ładu
i Porządku oraz Przestrzegania Prawa, która uznała skargę za bezzasadną. 

Dyrektor  Miejskiego  Zespołu  Oświaty  p.Anna Czarnacka  poinformowała,  że  dnia  30.10.2015r. 
osiągnięto  porozumienie  i  poszkodowanej  został  wydany protokół.  Dodała,  że  obecnie  decyzja 
należy do ZUS-u.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprawidłowości w działaniach dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 8 w Orzeszu-Mościskach w drodze głosowania została podjęta przy 15 gł. „za” – 
jednogłośnie.

7.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  nie  została  złożona  żadna 
interpelacja.

Radny  Damian  Mrowiec  złożył  ustną  interpelację  dotyczącą  mieszkania  w Domu  Nauczyciela
w Gardawicach. Pytania zadane w tej sprawie zamieszczone są w załączniku Nr 5 do protokołu.
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W związku z pytaniami Z-ca Burmistrza p.Sylwia Krawczyk udzieliła następujących odpowiedzi:
• odbyło się spotkanie z udziałem pana Burmistrza, Pani Dyrektor SP 6 i Pani Agnieszki K. 

odnośnie przydziału na lokal mieszkaniowy,
• podczas  spotkania  nie  były  sporządzane  notatki.  Na  spotkaniu  powstała  wątpliwość 

dotycząca  faktu,  czy  Pani  Agnieszka  K.  nie  będąc  nauczycielem  ma  prawo  do  tego 
mieszkania,

• brat Pani Dyrektor SP 6 był zatrudniony w SP 6, ale otrzymał już wypowiedzenie, 
• zatrudnienie  miało  miejsce  po  fakcie  przekazania  przez  Panią  Dyrektor  SP  6  ustnej 

informacji o rezygnacji z mieszkania,
• nie posiada wiedzy, na jakim etacie i na jakim stanowisku brat Pani Dyrektor SP 6 został 

zatrudniony,
• na stanowiska w szkołach nie są ogłaszane konkursy,
• Dom Nauczyciela  w Gardawicach składa się z czterech oddzielnych klatek schodowych, 

którymi wchodzi się do czterech mieszkań. Każde mieszkanie składa się z parteru i piętra. 
W momencie zgłoszenia przez Panią Dyrektor SP 6 ustnej rezygnacji z przedmiotowego 
mieszkania podjęto decyzję o jego podziale na dwa odrębne.

Dodatkowo poinformowała, że wniosek Pani Agnieszki K. został pozytywnie zaopiniowany przez 
Komisję Mieszkaniową, jednak przydziału na wnioskowane mieszkanie jeszcze nie otrzymała. 

Radna  Teresa  Potysz  jako  członek  Komisji  Mieszkaniowej  poinformowała,  że  przepisy  prawa 
pozwalały Pani Dyrektor SP 6 zameldować brata w mieszkaniu, które zajmowała. Dodała, że osoba 
zameldowana  nie  może  zostać  wyrzucona  i  sprawa  musi  być  prawnie  załatwiona  poprzez 
przeprowadzenie postępowania sądowego i eksmisyjnego, po czym dopiero p.Agnieszka K. będzie 
mogła otrzymać przydział na wnioskowane mieszkanie.

Radni stwierdzili, że sprawę należy wyjaśnić i jeżeli ktoś postąpił niezgodnie z prawem to musi 
ponieść konsekwencje.

Burmistrz poinformował, że postępowanie w tej sprawie jest w toku, a na ustne pytania zadane
w formie interpelacji zostanie udzielona odpowiedź pisemna.

8.Zapytania i wolne wnioski

Burmistrz poinformował, że:

• dokonano  sprzedaży  trzech  nieruchomości,  w  wyniku  czego  osiągnięto  przychód
w wysokości 400tys.zł, czyli o 200tys.zł wyższy od zaplanowanego w budżecie,

• prowadzone  są  ze  Starostą  Powiatu  Mikołowskiego  oraz  Burmistrzami  i  Wójtami  gmin 
ościennych rozmowy na temat wystosowania wspólnego wniosku do Prezydenta RP oraz 
Rządu  w sprawie  rozważenia  możliwości  wprowadzenia  zasady  doliczania  do  napojów 
kaucji i  odbioru przez sklepy pustych butelek, aby nie dochodziło do spalania plastików
w piecach,

• na wnioski mieszkańców dotyczące doprowadzenia gazu, rozprowadzana jest przez Polską 
Spółkę Gazownictwa ankieta, która ma na celu rozpoznanie zainteresowania tym tematem 
mieszkańców poszczególnych rejonów miasta,

• nikt z ramienia Urzędu nie brał udziału przy odbiorze remontu ul.Wolności, gdyż zadanie 
było  wykonywane  przez  Starostwo  Powiatowe.  Dodał,  że  może  wystąpić  do  Starostwa
o rozważenie możliwości  udziału przedstawicieli  orzeskiego Urzędu w odbiorach zadań, 
które realizowane są na terenie Orzesza i dofinansowywane z budżetu gminy,
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• przygotowane  zostaną  skierowane  do  zarządcy  drogi  uwagi  dotyczące  planowanego 
remontu  drogi  Nr  925  i  wtedy  będzie  można  zastanowić  się  nad  ewentualnym  ich 
uzupełnieniem.

W związku ze złożonym przez Radnego Bartłomieja Marek pismem w sprawie wprowadzenia do 
planu remontów dróg na 2016 rok ulicy Kordiana w Zawadzie, Burmistrz wyjaśnił, że w budżecie 
zabezpieczone są środki finansowe na remonty dróg i po przetargach może okazać się, że będzie 
możliwość wykonania zadań dodatkowych, o czy zadecyduje Rada. Dodał, że przedłożony Radnym 
materiał  zawiera  szacunkowe  dane,  a  szczegóły  określone  zostaną  dopiero  w  dokumentacji 
technicznej.

Radni  stwierdzili,  że  wszystkich mieszkańców powinno traktować się  równo.  Zauważyli,  że  na 
ul.Kordiana  jest  5  domów,  a  w  innych  dzielnicach  brak  jest  asfaltu  na  drogach  przy  których 
zabudowań  jest  o  wiele  więcej.  Poparli  zdanie  Burmistrza,  że  w  momencie  wystąpienia 
oszczędności będzie zadecydowane, jakie zadanie zostanie wskazane do realizacji.

Przewodniczący poinformował, że w Biurze Rady można zapoznać się z opracowaniem na temat 
stanu środowiska w województwie śląskim w 2014 roku przesłanym przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Radny Bartłomiej Marek zaproponował, aby w przypadku braku przyznania środków zewnętrznych 
na dofinansowanie zakupu nowego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Gardawice, kwotę 
zabezpieczaną w budżecie gminy przeznaczyć na zakup samochodu używanego dla jednostki OSP 
Jaśkowice.

Regionalny Zespół  Śpiewaczy „Szarotki”  przedstawił  puchar  oraz  dyplom uzyskany za  zajęcie 
pierwszego miejsca  w konkursie  „Piękna wieś  województwa śląskiego w kategorii  „Tradycje  i 
obrzędy”, a także zaprezentował kilka utworów ze swojego repertuaru. 

9.Zamknięcie Sesji

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

Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 19,20.

Przewodniczący
     Protokołowała  Rady Miejskiej

mgr Marzena Nowak           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.Benedykt Kurcok - Naczelnik Wydziału UM
− p.Sonia Janecka - Kierownik Referatu UM
− p.Teresa Macioszek - Kierownik Referatu UM
− p.Tomasz Szier - Kierownik Referatu UM
− p.Barbara Petniakowska - Komendant SM
− p.Monika Mucha - Pracownik MZO
− Radca Prawny
− przedstawiciel prasy
− RZŚ „Szarotki”

Orzesze, dnia 09.12.2015r.
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