
          Protokół  Nr XV/15                                    
z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 17 grudnia 2015r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr XV/172-180/15.

1.Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady powitał wszystkich radnych i gości.
Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  na  sali  jest  15  radnych,  co  stanowi  kworum
do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Na protokolanta powołał Marzenę Nowak.

Do pełnienia obowiązku sekretarza obrad zaproponował:
- p.Bartłomieja Marek  

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

- p.Józef Bańczyk
- p.Piotr Szola

Przewodniczącym Komisji został Radny Piotr Szola.

Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 15 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 protokołu z XIV Sesji Rady 
Miejskiej
Przewodniczący poinformował, że przed Sesją do protokołu nie została zgłoszona żadna uwaga.

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 pytaniami wyjaśniono, że:

• poszczególne etapy dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w Orzeszu dla sołectw Woszczyce oraz Królówka dotyczą: pierwszy kopalni 
piasku w sołectwie Woszczyce na granicy z Miastem Żor, drugi sołectwa Królówka, trzeci 
sołectwa Woszczyce. Dodano, że plan dla kopalni piasku opracowywany jest na wniosek 
przedsiębiorcy, który poniesie koszty z tym związane,
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• w  sprawie  jednego  odcinka  ulicy  Fabrycznej  wystąpiono  do  Starostwa  Powiatowego
o założenie Księgi Wieczystej, natomiast co do dwóch działek w rejonie torów prowadzone 
są z PKP rozmowy na temat ich nieodpłatnego przejęcia.

5. Uchwalenie budżetu miasta Orzesze na rok 2016
Na  wstępie  Przewodniczący  poinformował,  że  uchwalenie  budżetu  na  2016  rok  odbędzie  się 
zgodnie  z  zapisem  Uchwały  Nr  XLIII/395/10  Rady  Miejskiej  Orzesze  z  dnia  24.06.2010r.
w sprawie  trybu  prac  nad  projektem uchwały budżetowej.  Przedstawił,  że  projekt  budżetu  był 
szczegółowo analizowany przez poszczególne Komisje. Odczytał wnioski Komisji. Odczytał:
1. Uchwałę Nr 4200/IV/254/2015 z dnia 3 grudnia 2015r. IV Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 
Orzesze projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem – załącznik Nr 1 do 
protokołu,

2. Uchwałę Nr 4200/IV/255/2015 z dnia 3 grudnia 2015r. IV Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 
Orzesze projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030, – 
załącznik Nr 2 do protokołu,

3. Uchwałę Nr 4200/IV/256/2015 z dnia 3 grudnia 2015r. IV Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej  w Katowicach  w sprawie  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu 
przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Miasta Orzesze – załącznik Nr 3 do 
protokołu.

Przedstawił  również  protokół  z  dnia  25  listopada  2015r.  z  przeprowadzonych  konsultacji 
społecznych  celem  poznania  opinii  organizacji  pozarządowych  i  podmiotów,  o  których  mowa
w  art.3  ust.3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  odnośnie  projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok – załącznik Nr 4 do protokołu.

Skarbnik Miasta p.Iwona Burszka przedstawiła, że projekt budżetu miasta na 2016 rok oraz Wielo-
letniej Prognozy Finansowej zostały terminowo złożone do Rady oraz Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Poinformowała, że budżet po uwzględnieniu autopoprawek przedstawia się następująco:

• dochody - 57.578.868,00zł,
• wydatki - 61.814.167,60zł,
• deficyt - 4.235.266,60zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 

2.370.000,00zł oraz wolnych środków w kwocie 1.865.299,60zł,
• przychody - 5.567.318,00zł,
• rozchody - 1.332.018,40zł.

Przewodniczący poinformował, że do budżetu roku 2016 został złożony wniosek OSP Zawiść dot. 
zabezpieczenia  środków  finansowych  na  podstawową  działalność.  Wyjaśnił,  że  zabezpieczona
w projekcie budżetu kwota na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z pewnością nie pozwoli 
na zakup dla jednostki w Zawiści samochodu strażackiego.  

Radny Damian Mrowiec zwrócił  uwagę, że na Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, 
Budżetu i Mienia Gminy przedstawiał propozycje oszczędności, celem zmniejszenia deficytu, co 
jednak nie uzyskało poparcia pozostałych członków Komisji. Dodał, że w związku z powyższym 
będzie głosował „przeciw”. Zaznaczył, że jest on i tak o wiele lepszy od budżetu uchwalonego na 
rok bieżący. 

W  związku  z  pytaniem  p.Wiesław  Klar  –  Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej
i Mieszkaniowej poinformował, że na początku stycznia celem ogłoszenia przetargu na projekt upo-
rządkowania gospodarki ściekowej w mieście będzie opracowywana Specyfikacja Istotnych Warun-
ków Zamówienia. Dodał, że projekt może być opracowywany w czasie od 4 do 22 miesięcy.
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Przewodniczący stwierdził, że należy czynić starania o jak najkrótszy proces projektowy, aby nie 
stracić szansy ubiegania się o środki zewnętrzne na to zadanie.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwały:
- Nr XV/172/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze, która 

została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie,
- Nr  XV/173/15  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Miasta  Orzesze  na  2016  rok,  która  została 

przyjęta przy 14 gł. „za” i 1 gł. „przeciw”.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

− udzielenia  pomocy  finansowej  na  rzecz  Województwa  Śląskiego  na  finansowanie  zadania 
własnego na 2016 rok

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

Naczelnik Wydziału Komunalnego p.Benedykt Kurcok wyjaśnił, że uchwała dotyczy przekazania 
środków  finansowych  na  organizowanie  transporty  zbiorowego  zleconego  przez  Urząd 
Marszałkowski: MZK Tychy na liniach nr 29 i 69, MZK Jastrzębie Zdrój na linii nr 310 oraz KZK 
GOP Katowice na linii nr 636.

Uchwała w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie 
zadania własnego na 2016 rok została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.

− ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2016 rok

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

Skarbnik Miasta p.Iwona Burszka wyjaśniła, że podjęcie uchwały potrzebne jest do przekazania 
środków finansowych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu na zadania 
realizowane w ramach przyznawanej dotacji.

Uchwała w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2016 rok. została przyjęta przy 14 gł. „za” i 1 gł. 
„wstrzymującym się”. 

− zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Pani  Iwona Burszka Skarbnik Miasta  poinformowała,  że proponowane zmiany są podyktowane 
koniecznością  urealnienia  dochodów  i  wydatków  po  przeprowadzonej  ich  analizie.  Omówiła 
zmiany w budżecie, co zamieszczone jest w załączniku Nr 5 do protokołu.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok została przyjęta przy 15 gł. „za” - 
jednogłośnie.
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− przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 
2016-2022”

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 
Odczytał  protokół z dnia 17 grudnia 2015r. z przeprowadzonych konsultacji  społecznych celem 
poznania opinii  organizacji  pozarządowych i  podmiotów, o których mowa w art.3  ust.3 ustawy
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  odnośnie  projektu  uchwały  w  sprawie 
przyjęcia  „Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych  w Gminie  Orzesze  na  lata  2016-
2022” -załącznik Nr 6 do protokołu. 

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.Danuta  Piwońska  poinformowała,  że 
obowiązek opracowania Strategii wynika z ustawy o pomocy społecznej. Dodała, że dokument ten 
jest wymagany w przypadku ubiegania się o środki unijne.
W związku z pytaniami wyjaśniła, że:

• w  słabych  stronach  znalazł  się  zapis  dotyczący  braku  organizacji  pozarządowych 
wspierających działania Ośrodka Pomocy, gdyż żadnemu ze Stowarzyszeń działających na 
terenie Orzesza nie może być zlecone do wykonywania zadanie realizowane przez Ośrodek,

• osoby do domów pomocy społecznej kierowane są w ostatecznych przypadkach, kiedy jest 
wymagana  opieka  całodobowa.  Dodała,  że  osoby  kierowane  do  tych  domów  są 
zobowiązane  przekazywać  70%  z  własnych  dochodów,  natomiast  reszta  dopłacana  jest 
przez MOPS,

• liczba  osób kierowanych  do domów pomocy społecznej  ma  tendencję  wzrostową,  gdyż 
społeczeństwo się starzeje, jednak jeżeli jest tylko taka możliwość to opieka zapewniana jest 
w formie usług opiekuńczych,

• asystent rodziny obecnie ma pod opieką 18 rodzin niewydolnych wychowawczo i nie jest
w stanie  objąć  opieką  większej  liczby rodzin,  ze  względu  na  rozległy teren  miasta,  co 
powoduje duże straty czasowe na dojazd.

Uchwała  w  sprawie  przyjęcia „Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Gminie 
Orzesze na lata 2016-2022” w drodze głosowania została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

− wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy 
ul.Parkowej

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  uchwała  dotyczy  przedłużenia  dzierżawy  dotychczasowemu  dzierżawcy  na 
produkcję rolniczą.

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

− wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy 
ul.Odrodzenia

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  uchwała  dotyczy  przedłużenia  dzierżawy  dotychczasowemu  dzierżawcy  na 
prowadzenie działalności rolnej pod wypas bydła.
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Orzeszu przy 
ul.Odrodzenia w drodze głosowania została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

Przewodniczący  przypomniał  o  sugestii  na  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Budownictwa, 
Budżetu i Mienia Gminy, żeby stawki dzierżawy wzrastały o procent inflacji.

− 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 nowe nazwy nadawane są dla ulic bocznych od ul.Kawika w Zawadzie.

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

7.Zatwierdzenie planów pracy Rady oraz poszczególnych Komisji na rok 2016
Plan pracy Rady oraz plany poszczególnych komisji zostały poddane pod oddzielane głosowanie.

W wyniku głosowania plan pracy:

• Rady na rok 2016 został przyjęty przy 15 gł. „za” – jednogłośnie,
• Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu na 2016 rok został przyjęty przy

15 gł. „za” – jednogłośnie,

• Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy na rok 2016 zo-
stał przyjęty przy 15 gł. „za” – jednogłośnie,

• Komisji  Ładu  i  Porządku  oraz  Przestrzegania  Prawa  na  rok  2016  został  przyjęty  przy
15 gł. „za” – jednogłośnie,

• Komisji Rewizyjnej na 2016 rok został przyjęty przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

8.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  nie  została  złożona  żadna 
interpelacja. Dodał, że na interpelację ustną zgłoszoną na ostatniej sesji Radnemu została udzielona 
odpowiedź pisemna.

Radny  Damian  Mrowiec  poprosił  o  informację  po  rozpatrzeniu  sprawy  przez  Sąd  i  wydaniu 
wyroku.

9.Zapytania i wolne wnioski
Burmistrz podziękował za uchwalenie budżetu na rok 2016 dodając, że ma nadzieję iż uda się go 
zrealizować.  Poinformował,  że  w ramach  szukania  oszczędności  został  przeprowadzony audyt,
w wyniku którego dokonano spisu mienia gminy i oszacowano jego wartość, z uwzględnieniem 
również inwestycji  planowanych.  Wyjaśnił,  że  po otwarciu ofert  okazało się,  że  jest  szansa na 
znaczne obniżenie opłat za ubezpieczenie mienia.
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Skarbnik  Miasta  p.Iwona  Burszka  zwróciła  się  z  prośbą  o  zaopiniowanie  podziału  środków 
finansowych na organizację Dni Seniora w poszczególnych sołectwach i dzielnicach.

Przewodniczący przedstawił liczbę seniorów z podziałem na sołectwa i dzielnice. 

Radny Eugeniusz Szala zaproponował, aby dyskusję oraz zajęcie stanowiska w tej sprawie odłożyć 
na początek przyszłego roku.

W związku  z  pytaniem p.Iwona Burszka  poinformowała,  że  zostały złożone stosowne  wnioski
o odzyskanie VAT-u za 2011 rok. Dodała, że ze względu na zmieniające się przepisy może być 
problem z odzyskaniem VAT-u z inwestycji.

Przewodniczący  przedstawił  zawiadomienie  Burmistrza  Miasta  Orzesze  o  przystąpieniu  do 
opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Orzesze  wraz
z sołectwami Zawiść i Gardawice (zmiany obszarowe) oraz Miasta Orzesze – centrum. Zwrócił się 
o przedstawienie na styczniowym posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa 
informacji  na  jakim etapie  jest  toczące  się  postępowanie  administracyjne  dotyczące  zakłócenia 
stosunków wodnych  na  nieruchomościach  w Jaśkowicach.  Stwierdził,  że  zasadnym działaniem 
byłoby  przekazywanie  powstałych  w  roku  2016  oszczędności  na  zmniejszenie  zaplanowanego 
zadłużenia.

 

10.Zamknięcie Sesji

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
XV Sesję Rady Miejskiej Orzesze,  dziękując wszystkim za przybycie.  Z okazji zbliżających się 
Świąt  Bożego  Narodzenia  wszystkim Radnym  oraz  pracownikom Urzędu  złożył  życzenia,  aby 
magię Świąt przenieść na wszystkie dni 2016 roku.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożył również Burmistrz.

Sesja trwała od godz. 16,00 do godz. 17,40.

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.Małgorzata Lorens - Dyrektor MOK
− p.Łucja Hajduk - Dyrektor MBP
− p.Danuta Piwońska - Kierownik MOPS
− 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
− Radca Prawny
− przedstawiciel prasy

Orzesze, dnia 05.01.2016r.
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