
          Protokół  Nr XVI/16                                   
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 28 stycznia 2016r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr XVI/181-197/16.

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 Marzenę Nowak.

Do pełnienia obowiązku sekretarza obrad zaproponował:
- p.Janusza Zgoł  

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

- p.Eugeniusz Buchalik
- p.Rajmund Gazda 

Przewodniczącym Komisji został Radny Rajmund Gazda.

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

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący poinformował o konieczności uzupełnienia porządku obrad o rozpatrzenie dwóch 
dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

• przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  o charakterze  ogólnogminnym z mieszkańcami 
Miasta Orzesze,

• wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o pow.240m2 

położonego  na  I  piętrze  w  budynku  komunalnym  i  80m2 ciągów  komunikacyjnych  w 
budynku w Orzeszu ul.Fabryczna 1.

Dodał, że powyższe projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Gospodarki 
Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Wyjaśniono, że konieczność podjęcia uchwał związana jest z ubieganiem się o środki zewnętrzne 
na  adaptację  pomieszczeń  w budynku  przy  ul.Fabrycznej  na  potrzeby filii  Miejskiej  Biblioteki 
Publicznej  w Orzeszu-Jaśkowicach.  Dodano,  że do końca  stycznia  musi  być  złożony stosowny 
wniosek, do którego potrzebne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych a także posiadanie 
pomieszczeń co najmniej na zasadzie użyczenia, dlatego po podjęciu uchwały będzie podpisywana 
stosowna  umowa  pomiędzy  Zakładem  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  a  Miejską 
Biblioteką Publiczną.

W  wyniku  głosowania  wniosek  dotyczący  uzupełnienia  porządku  obrad  o  powyższe  projekty 
uchwał został przyjęty przy 13 gł. „za” – jednogłośnie.
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Przewodniczący poinformował, że oba projekty uchwał zostaną rozpatrzone jako ostatnie w punk-
cie  5.  Dodał również,  że w związku z informacją dotyczącą likwidacji  stanowisk dyżurnych  w 
Orzeskim Komisariacie Policji oraz zamknięcia komisariatu w godzinach nocnych, na sesję został 
zaproszony Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie. 

3.Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z XV Sesji Rady 
Miejskiej
Przewodniczący poinformował, że przed Sesją do protokołu nie została zgłoszona żadna uwaga.

4.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
Na wstępie  podziękowano  p.Izabeli  Więcławskiej  –  Redaktor  Gazety  Orzeskiej  oraz  p.Monice 
Juranek – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” za pracę na rzecz miasta Orzesze.

Burmistrz poinformował, że nowym Redaktorem Gazety Orzeskiej został p.Marcin Bieniek.

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

W związku z pytaniami wyjaśniono, że:

• w dniu 11.02.2016r.  w Urzędzie Miejskim w Mikołowie odbędzie się robocze spotkanie 
dotyczące wybudowania na terenie Mikołowa schroniska dla zwierząt dla wszystkich gmin 
Powiatu Mikołowskiego,

• zgodnie  z  podpisaną  umową  na  zwalczanie  zjawiska  bezdomności  zwierząt  w  zakresie 
dotyczącym wyłapywania bezdomnych zwierząt i przyjmowania do schroniska, kwota do 
zapłaty w roku 2016 jest trochę wyższa od kwoty zapłaconej w roku ubiegłym,

• każda  gmina  jest  zobowiązana  posiadać  plan  akcji  kurierskiej,  który  obecnie  musi  być 
zaktualizowany.  Dodano,  że  akcja  ta  dotyczy  dostarczenia  przez  wyznaczone  osoby  z 
Urzędu Miejskiego dokumentów mobilizacyjnych przesyłanych przez WKU na wypadek 
uruchomienia na terenie kraju stanu wojny. Poinformowano, że co jakiś czas odbywają się z 
tego tytułu ćwiczenia, które w roku bieżącym są zaplanowane na przełomie marca/kwietnia.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Szkód  Górniczych  p.Teresa 
Macioszek przedstawiła uzupełnienie informacji do sprawozdania wysłanego radnym z materiałami 
sesyjnymi. Uzupełnienie stawi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Przewodniczący zwrócił się o szczegółowe omówienie na posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku 
oraz Przestrzegania Prawa sprawy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla spalarni zwłok 
zwierzęcych.

Odnośnie  wszczętego  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji  o 
środowiskowych uwarunkowaniach na udostępnienie i zagospodarowanie złoża węgla kamiennego 
Żory-Suszec p.Teresa Macioszek dodała, że postępowanie to prowadzone jest przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i to do niego należy kierować uwagi. Stwierdziła, że 
ewentualnie mogą być one składane do Urzędu i zostaną przekazane.

2



Przewodniczący  odczytał  pismo  mieszkańca  Zawiści  dotyczące  wymuszenia  koncesji  na 
wydobywanie węgla w Orzeszu. Pismo stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Burmistrz  poinformował,  że  z  p.Markowskim  prowadzone  są  rozmowy  na  temat  tego,  aby 
eksploatacja  i  jej  oddziaływanie  nie  dotykało  terenów  zabudowanych.  Dodał,  że  po  wydaniu 
koncesji  zasadnym  będzie  zorganizowanie  spotkania  z  mieszkańcami,  celem  przekazania  im 
szczegółów. 

Radny  Janusz  Zgoł  zaproponował  na  spotkanie  dotyczące  prowadzenie  eksploatacji  węgla  na 
obszarze Orzesza zaprosić  Stowarzyszenie „Zielone Orzesze”,  którzy będą mogli  przedstawić z 
czym wiąże się eksploatacja.  Stwierdził,  że skutki negatywne eksploatacji nie powinny dotknąć 
mieszkańców i należy uczynić w tym kierunku wszystko nie łudząc się tylko osiągnięciem zysków.

Radny Eugeniusz  Szala  zauważył,  że  należy zadbać  o pozytywną współpracę,  gdyż decyzję  w 
sprawie koncesji  będzie podejmował Minister  Ochrony Środowiska a nie  gmina.  Stwierdził,  że 
należy tylko prowadzić rozmowy w sprawie ograniczenie sfery wpływów eksploatacyjnych. Dodał, 
że chodzi o to, aby firma miała swoją siedzibę na terenie Orzesza, gdyż wtedy opłaty z podatków 
wpłyną do kasy gminy,  a przeszkadzanie na obecnym etapie spowoduje brak zysków a jedynie 
straty dla miasta, gdyż koncesja i tak zostanie wydana.

Na posiedzenie przybyła Radna Grażyna Bortlik – 14 radnych obecnych na sali

5.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 omówiła projekty uchwał dotyczące zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
zmian w budżecie, co zamieszczone jest w załączniku Nr 3 do protokołu. 

W związku z pytaniami wyjaśniono, że:
• Jednolita  Strategia  Terytorialna  (JST)  jest  projektem  partnerskim  i  w  jej  ramach  dla 

poszczególnych gmin będą opracowane dokumenty wymagane ustawowo a opracowane w 
ramach  kwoty  będącej  udziałem  gminy  w  tym  projekcie.  Dodano,  że  opracowanie 
wszystkich  dokumentów  na  własny  rachunek  byłoby  dla  gminy  o  wiele  droższe. 
Poinformowano,  że  w  ramach  JST  będzie  opracowanych  9  podstategii,  co  zostanie 
zamknięte jednym spójnym dokumentem obejmujący cały Powiat Mikołowski,

• środki w budżecie na parking przed Komisariatem Policji  zostały zabezpieczone,  ale nie 
muszą  być  wcale  wydatkowane,  gdyż  uchwalono  je  pod warunkiem prowadzenia  przez 
dyżurnego komisariatu monitoringu z kamer zamontowanych przez miasto.

Zaproponowano,  aby  środki  finansowe  zabezpieczone  na  parking  dla  Komisariatu  Policji 
wykorzystać na działania zmierzające do utworzenia parkingu miejskiego w rejonie planowanego 
placu zabaw.

Uchwała  w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta  Orzesze została  przyjęta 
przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
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− zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Uchwała  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Miasta  Orzesze  na  2016  rok  po  odczytaniu  przez 
Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie

− udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Mikołowskiemu  na  finansowanie  płac  i 
pochodnych od etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego w 2016 roku

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

Sekretarz Miasta  poinformowała, że co roku podpisywana jest z Powiatem Mikołowskim umowa 
na pokrycie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który pełni dyżur 
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Uchwała w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na finansowanie 
płac  i  pochodnych  od  etatu  dyspozytora  Centrum  Powiadamiania  Ratunkowego  w  2016  roku 
została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

− udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na sfinansowanie kosztów 
bieżących projektu „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny 
powiatu  mikołowskiego poprzez  wzmocnienie  mechanizmów efektywnej  współpracy 
JST”

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

Uchwała w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na sfinansowanie 
kosztów  bieżących  projektu  „J-ednolita  S-trategia  T-erytorialna  =  spójny  obszar  funkcjonalny 
powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” została 
przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

− przedłużenia  czasu  obowiązywania  dotychczasowej  Taryfy  dla  zbiorowego 
zaopatrzenia  w  wodę  dla  Miasta  Orzesze  przedstawionej  przez  Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

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

Pracownik Wydziału Komunalnego p.Mariola Szczekała poinformowała,  że zgodnie z  ustawą o 
zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu  ścieków przedsiębiorstwo może 
wystąpić  o  przedłużenie  na  okres  do  jednego  roku obowiązującej  stawki  za  wodę.  Dodała,  że 
kolejny wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach wpłynie w 
miesiącu październiku bieżącego roku.

W związku z pytaniami wyjaśniono, że:
• akcjonariuszami  Rejonowego Przedsiębiorstwa  Wodociągów i  Kanalizacji  w Tychach  są 

gminy, z czego najwięcej akcji posiadają Tychy,
• cena za wodę ustalana jest osobno dla każdej z gmin,
• RPWiK jest przedsiębiorstwem nastawionym na zysk i nie może stawki za wodę ustalać po 

kosztach, a kalkulacja dla każdej gminy każdorazowo przy ustalaniu stawki za wodę jest 
przedkładana.
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Poproszono, aby przy ustalaniu stawki za wodę na kolejny okres rozliczeniowy, Przedsiębiorstwo 
przedstawiło  również  kalkulację  stawki  dla  poszczególnych,  pozostałych  gmin.  Dodano,  że 
inwestycje na terenie Orzesza powinny być prowadzone, gdyż sieć się starzeje.

Uchwała  w sprawie  przedłużenia  czasu obowiązywania  dotychczasowej  Taryfy  dla  zbiorowego 
zaopatrzenia  w  wodę  dla  Miasta  Orzesze  przedstawionej  przez  Rejonowe  Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

− aktualizacji  wieloletniego planu rozwoju i  modernizacji  urządzeń wodociągowych w 
Gminie  Orzesze,  na  lata  2015-2018,  w zakresie  lat  2016-2018,  opracowanego przez 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

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

Pan  Michał  Mocko,  który  reprezentuje  Miasto  Orzesze  w  Radzie  Nadzorczej  w  związku  z 
pytaniami wyjaśnił, że:

• podział  środków  finansowych  na  inwestycje  w  poszczególnych  gminach  jest  zakresem 
Zarządu, gdyż Rada Nadzorcza ma charakter kontrolny,

• przedsiębiorstwo  musi  osiągać  zysk  uwzględniając  potrzeby  i  interes  poszczególnych 
akcjonariuszy,

• procent udziału danej gminy wynika z ilości przekazanej sieci.

Radni  zwrócili  uwagę,  że  nieodpłatnie  Przedsiębiorstwu przekazano  wybudowaną  we własnym 
zakresie sieć wodociągową a Przedsiębiorstwo nie prowadzi koniecznej wymiany sieci, ze względu 
na jej zużycie. Dodali, że uzależnianie inwestycji od funduszu amortyzacyjnego jest kpiną

Uchwała  w  sprawie  aktualizacji  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń 
wodociągowych w Gminie Orzesze, na lata 2015-2018, w zakresie lat 2016-2018, opracowanego 
przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. została przyjęta przy 
12 gł. „za” i 2 gł. „przeciw”.

− określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają 
się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której zamieszkują 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu. 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty wyjaśniła, że obecnie wszystkie gminy zostały zobowiązane 
do podjęcia przez rady miejskie uchwał w sprawie określenia kryteriów naboru, co do tej pory było 
regulowane  w  drodze  zarządzenia  dyrektora  placówki  oświatowej.  Dodała,  że  kryteria  zostały 
zaciągnięte z dziennika ustaw. Poinformowała, że odnosi się to do dzieci, które chcą uczęszczać do 
placówki poza swoim obwodem i na terenie Orzesza dotyczy to małej liczby uczniów.

Uchwała w sprawie  określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych dla kandydatów, którzy 
ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której zamieszkują 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów została przyjęta przy 14 gł. „za” - 
jednogłośnie.
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− określenia  kryteriów  naboru  do  gimnazjów  dla  kandydatów  zamieszkałych  poza 
obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu. 

Uchwała  w  określenia  kryteriów  naboru  do  gimnazjów  dla  kandydatów  zamieszkałych  poza 
obwodami  gimnazjów  oraz  dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzania  tych  kryteriów została 
przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

− przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawic 
(teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry)

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

Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił, że złożenie 
przez mieszkańców dużej ilości wniosków w sprawie opracowania planu dla rejonu nie objętego 
wcześniejszą uchwałą wpłynęło na podjęcie decyzji, aby rozszerzyć zakres i opracować plan dla 
większego obszaru,  co wiąże się  z  koniecznością  uchylenia wcześniejszej  uchwały i  podjęciem 
nowej z rozszerzonym zakresem.

Uchwała  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  dla  terenu  położonego  w  Orzeszu  wraz  z  sołectwem  Zawiść  oraz  w  obrębie 
Gardawic (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry) została przyjęta przy 
14 gł. „za” - jednogłośnie.

− uchylenia uchwały Nr XIV/165/15 z dnia 26 listopada 2015r.
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/165/15 z dnia 26 listopada 2015r. została przyjęta 
przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

− wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy 
Orzesze, położonej w Orzeszu przy ul.Skośnej

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

Naczelnik Wydziału Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami poinformował,  że 
obecny dzierżawca terenu własności gminy wystąpił o jego zakup na polepszenie warunków swojej 
przyległej posesji. Dodał, że chodzi o nieruchomość gruntową przy ulicy bocznej od ul.Gliwickiej i 
jest to teren dolin i obniżeń.

Uchwała w sprawie  wyrażenia  zgody na zbycie  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność 
Gminy  Orzesze,  położonej  w  Orzeszu  przy  ul.Skośnej  została  przyjęta  przy  14  gł.  „za”  - 
jednogłośnie.

− wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy 
Orzesze, położonej w Orzeszu przy ul.Fabrycznej

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 
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Naczelnik Wydziału Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami poinformował,  że 
projekt uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem osoby o sprzedaż terenu w rejonie 
pomiędzy ul.Fabryczną  a  linią  kolejową.  Dodał,  że  sprzedaż  odbędzie  się  w drodze  przetargu 
nieograniczonego.

Uchwała w sprawie  wyrażenia  zgody na zbycie  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność 
Gminy  Orzesze,  położonej  w  Orzeszu  przy  ul.Fabrycznej została  przyjęta  przy  14  gł.  „za”  - 
jednogłośnie.

− wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Orzeszu przy 
ul.Fabrycznej, oznaczonej jako działka nr 1071/28

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

Naczelnik  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  poinformował,  że  uchwała 
dotyczy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy pod garaż tymczasowy.

Uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  położonej  w 
Orzeszu przy ul.Fabrycznej, oznaczonej jako działka nr 1071/28 została przyjęta przy 14 gł. „za” - 
jednogłośnie.

− wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Orzeszu przy 
ul.Fabrycznej, oznaczonej jako działka nr 1074/28

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

Naczelnik  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  poinformował,  że  uchwała 
dotyczy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na prowadzenie ogródka działkowego.

Uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  położonej  w 
Orzeszu przy ul.Fabrycznej, oznaczonej jako działka nr 1074/28 została przyjęta przy 14 gł. „za” - 
jednogłośnie.

− przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym dotyczących 
zmian statutu Miasta Orzesze

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

Sekretarz  Miasta  poinformowała,  że  zmiana  statutu  będzie  polegała  na  wykreśleniu  z  wykazu 
gminnych jednostek organizacyjnych Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań”, która od 1 stycznia 
br. została zlikwidowana w drodze podjętej w roku ubiegłym uchwały. Dodała, że każda zmiana 
statutu misi być konsultowana. 

Uchwała  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  o  charakterze  ogólnogminnym 
dotyczących zmian statutu Miasta Orzesze została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

− przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  o  charakterze  ogólnogminnym  z 
mieszkańcami Miasta Orzesze

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

Uchwała  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  o  charakterze  ogólnogminnym  z 
mieszkańcami Miasta Orzesze została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
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− wyrażenia  zgody  na  użyczenie  w  trybie  bezprzetargowym  lokalu  użytkowego 
położonego  na  I  piętrze  w  budynku  komunalnym  i  ciągów  komunikacyjnych  w 
budynku w Orzeszu ul.Fabryczna 1

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

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 
położonego na I piętrze w budynku komunalnym i ciągów komunikacyjnych w budynku w Orzeszu 
ul.Fabryczna 1 została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

6.Sprawozdania z działalności Komisji działających przy Radzie Miejskiej za II półrocze 2015r.
Sprawozdania zostały poddane pod oddzielane głosowanie.
W wyniku głosowania sprawozdanie:

• Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu za II półrocze 2015 roku zostało 
przyjęte przy 14 gł. „za” – jednogłośnie,

• Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy  za II półrocze 
2015 roku zostało przyjęte przy 14 gł. „za” – jednogłośnie,

• Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa za II półrocze 2015 roku zostało przyję-
te przy 14 gł. „za” – jednogłośnie,

• Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2015 roku zostało przyjęte przy 14 gł. „za” – jednogło-
śnie.

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

8.Zapytania i wolne wnioski
Spotkanie  z  Komendantem  Powiatowym  Policji  w  związku  z  planowaną  reorganizacją  pracy 
Komisariatu Policji w Orzeszu.

Komendant poinformował, że dla bezpieczeństwa mieszkańców na rzecz patroli, które będą pełnić 
służbę na terenie miasta postanowiono zlikwidować stanowiska dyżurnych zarówno w orzeskim jak 
i  łaziskim  Komisariacie  Policji.  Omówił  zmiany  organizacyjne  co  zawiera  załącznik  Nr  4  do 
protokołu. Na wątpliwości i zadane pytania radnych wyjaśnił, że:

• zgłoszenia  mieszkańców  będą  odbierane  w  Komendzie  Powiatowej  i  przekazywane 
policjantom patrolującym miasto,

• dla osób, które do Komisariatu przyjdą będzie zamontowany wideodomofon, który pozwoli 
na  połączenie  się  z  dyżurnym  w  Komendzie  Powiatowej  bez  konieczności  połączenia 
telefonicznego  a  na  drzwiach  będą  wywieszone  odpowiednie  informacje,  w jaki  sposób 
należy się kontaktować czy to z dyżurnym czy z patrolem,

• w zaproponowanej reorganizacji chodzi o to, aby więcej policjantów było na drogach, gdyż 
do zabezpieczenia budynku komisariatu może służyć alarm,

• dyżurny  niezależnie  od  ilości  zgłoszeń  nie  może  wyjść  z  Komisariatu  i  do  tej  pory 
dochodziło nawet do konieczności zastąpienia policjantem z patrolu, dyżurnego który miał 
zwolnienie lekarskie czy urlop,

• dyżurni  z  Mikołowa  również  znają  teren  Orzesza,  gdyż  w  wielu  przypadkach  są  to 
mieszkańcy Orzesza lub też pracowali w orzeskim Komisariacie,

• patrole będą jeździć tam, gdzie będzie zagrożenie na terenie całego powiatu.
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Komendant zapewnił, że w zamiarach nie ma likwidacji Komisariatu Policji w Orzeszu a chodzi 
tylko o to, aby więcej policjantów było na drogach. Dodał, że wszystko robione jest dla polepszenia  
bezpieczeństwa i kontaktu z mieszkańcami.

Radni  głównie  zarzucili  Komendantowi  Powiatowemu  brak  poinformowania  władz  miasta  o 
zamiarach  przeprowadzenia  reorganizacji  pracy  Komisariatu  Policji  w  Orzeszu.  Stwierdzili,  że 
sytuacja obecnie wygląda tak jakby cała reorganizacja miała być przeprowadzona „za plecami”, a 
niejednokrotnie Policja występowała do władz miasta o udzielenie pomocy finansowej chociażby 
na dofinansowanie zakupu radiowozów. Radni stwierdzili również, że:

• nie będzie bezpieczniej, gdyż liczy się czas reakcji na zdarzenie, który się wydłuży jeżeli 
radiowóz będzie musiał dojechać np. z Mikołowa,

• może  zwiększyć  się  przestępczość,  jeżeli  będzie  wiadomo,  że  w  Komisariacie  nie  ma 
dyżurnego,

• wideodomofony powinny być umieszczone w wyznaczonych miejscach w poszczególnych 
sołectwach i dzielnicach,

• powinna być w orzeskim Komisariacie zwiększona liczba etatów, aby dzielnicowy mógł 
pracować w terenie.

Pani Sekretarz zwróciła się o dostarczenie numerów telefonów, z których będą mogli  korzystać 
mieszkańcy,  aby  stosowną  informację  zamieścić  również  na  stronie  internetowej  Urzędu 
Miejskiego Orzesze. 

Burmistrz  poinformował,  że  z  jego  inicjatywy została  do  Prezydenta  RP,  Ministrów  i  Posłów 
wystosowana  petycja  dotycząca  kaucjonowania  butelek  typu  PET,  aby  uniknąć  ich 
wykorzystywania jako materiał opałowy w sezonie grzewczym. Dodał, że petycja ta została poparta 
podpisami wójtów, burmistrzów i prezydentów innych miast. 

Przewodniczący: 

• zaproponował wystosować pismo do Poczty Polskiej  o wyjaśnienie sytuacji likwidacji w 
poszczególnych sołectwach skrzynek pocztowych oraz o uporządkowanie terenu parkingu 
przed budynkiem poczty w centrum Orzesza,

• przedstawił rozliczenie sztabu 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dziękując 
całemu sztabowi oraz wolontariuszom za pracę – rozliczenie stanowi załącznik Nr 5 do 
protokołu,

• poinformował, że w Biurze Rady znajduje się do zapoznania pismo skierowane do Urzędu 
przez Posła Krzysztofa Sitarskiego dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce.

W związku z pytaniami Burmistrz wyjaśnił, że:

• złożonych zostało 136 ankiet, które zostały przekazane Polskiej Spółce Gazownictwa, celem 
opracowania  mapy zainteresowania  mieszkańców podłączeniem swoich  posesji  do  sieci 
gazowniczej,

• w związku z opóźnieniami  dotyczącymi zakończenia  remontu  strażnicy OSP Jaśkowice, 
wykonawcy zostaną naliczone kary za każdy dzień zwłoki.
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Radny Rajmund Gazda poinformował,  że otrzymał od mieszkańca pismo wraz ze zdjęciami na 
temat działalności Śląskiego Centrum Utylizacji zajmującego się na terenie Gardawic odbieraniem i 
składowaniem odpadów.

Radny Janusz Zgoł zwrócił się o przeanalizowanie na posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku oraz 
Przestrzegania Prawa pisma w sprawie remontu mostka, położonego u zbiegu ul.Długosza i bocznej 
Palowickiej.

 

9.Zamknięcie Sesji

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

Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 19,00.

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. Zgoł Janusz 

Radni nieobecni:
-   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.Anna Czarnacka - Dyrektor MZO
− p.Łucja Hajduk - Dyrektor MBP
− p.Wiesław Klar - Kierownik ZGKiM
− p.Maciej Bany - Naczelnik Wydziału UM
− p.Marek Bem - Naczelnik Wydziału UM
− p.Teresa Macioszek - Kierownik Referatu UM
− p.Tomasz Szier - Kierownik Referatu UM
− p.Barbara Petniakowska - Komendant SM
− p.Mariola Szczekała - Pracownik Wydziału Komunalnego
− p.Monika Juranek
− p.Izabela Więcławska
− Radca Prawny
− przedstawiciel prasy

Orzesze, dnia 15.02.2016r.
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