
          Protokół  Nr XXVII/16                                   
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 15 grudnia 2016r.

XXVII Sesji przewodniczył Pan Jan Mach – Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze.

Na Sesji podjęto Uchwały Nr XXVII/311-325/16.

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.

Przewodniczący powołał również:

 sekretarza obrad – proponując kandydaturę p.Bartłomieja Marek,
 Komisję Uchwał i Wniosków – proponując kandydatury p.Piotra Szola oraz p.Aleksandra

Tabacki. 

Jako Przewodniczącego Komisji wskazano Radnego Piotra Szola.

Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący  poinformował,  że  zachodzi  konieczność  uzupełnienia  porządku  obrad  o  trzy
dodatkowe projekty uchwał w sprawie:

 ustalenia  trybu  udzielenia  i  rozliczenia  dotacji  z  budżetu  Miasta  Orzesze  dla  szkół
niepublicznych  o  uprawnieniach  szkół  publicznych,  dla  niepublicznych  przedszkoli,  dla
niepublicznych  szkół  podstawowych  w  tym  z  oddziałami  przedszkolnymi  oraz
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawe
i  fizyczne  na  terenie  Miasta  Orzesze  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich
wykorzystania,

 wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3,

 uchylenia uchwały Rady Miejskiej Orzesze w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy
Orzesze.

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

Sekretarz Miasta stwierdziła,  że przy okazji omawiania na Komisji projektu uchwały w sprawie
dofinansowania żłobkowego sygnalizowana była sprawa konieczności podjęcia uchwały dotyczącej
uchylenia uchwał.  Dodała,  że zapisy uchylanych uchwał wprowadzone zostały do projektu dot.
dofinansowania żłobkowego.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o w/w
projekty uchwał.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

Przewodniczący poinformował, że wprowadzone projekty zostaną rozpatrzone w pkt 6 po projekcie
dotyczącym udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego.

3.Przegłosowanie  zgłoszonych  i  nieuwzględnionych  poprawek  do  protokołu  z  XXVI  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 i prosi o zadawanie ewentualnych pytań.

W związku z pytaniami wyjaśniono, że:

 oprócz  dodatków  mieszkaniowych  osobom,  które  się  kwalifikują  wypłacany  jest  także
dodatek energetyczny, na co gminy otrzymują dotację celową z Budżetu Państwa,

 ze  względu na  uchyloną  przez  Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzję,  toczy się
postępowanie  dot.  inwestycji  pn.  „Ekskluzywna  spalarnia  zwłok  zwierzęcych  o  niskiej
intensywności i małej zdolności produkcyjnej”. Dodano, że postępowanie będzie mogło być
kontynuowane po złożeniu przez inwestora prawidłowych dokumentów, do czego inwestor
został wezwany,

 rozpoczęto  postępowanie  administracyjne  dotyczące  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  14  budynków  jednorodzinnych
z  garażami  dwustanowiskowymi  oraz  budową  14  zbiorników  bezodpływowych  wraz
z infrastrukturą i wydzieleniem drogi wewnętrznej, 

 w  przyszłym  tygodniu  odbędzie  się  odbiór  zakończonego  remontu  dachu  budynku
komunalnego  w Zgoniu  przy ul.Klubowej.  Dodano,  że  remont  prowadzony jest  jeszcze
w jednym lokalu socjalnym, gdzie uszkodzona jest kanalizacja,

 remont dachu budynku komunalnego przy ul.Żorskiej przeprowadzono ze względu na stan
konstrukcji drewnianej,

 w  budżecie  na  rok  2017  zaplanowany  jest  remont  dachu  budynku  komunalnego
w Woszczycach.

Przewodniczący odczytał  petycję  kierowaną  przez  mieszkańców sołectw Królówka,  Woszczyce
i  Zgoń  do  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach  w  sprawie  planowanej
inwestycji  polegającej  na  eksploatacji  złoża  węgla  kamiennego  „Żory-Suszec  1”.  Treść  petycji
stanowi  załącznik  Nr  1  do  protokołu.  Przedstawił  również  oświadczenie  Rady  Powiatu
Mikołowskiego  w  sprawie  sprzeciwu  wobec  planów  likwidacji  Kopalni  Węgla  Kamiennego
„Krupiński” w Suszcu i przekazania jej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 

Burmistrz dodał, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wyznaczyła na dzień
31.01.2017r.  nowy  termin  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla
przedsięwzięcia  polegającego  na  udostępnieniu  i  zagospodarowaniu  złoża  węgla  kamiennego
„Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”.
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Radny Janusz Zgoł wyjaśnił, że mieszkańcy sołectw Królówki, Woszczyc i Zgonia protestują tylko
przeciw eksploatacji złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” przez firmę Silesian Coal S.A. i nie
optują za zaprzestaniem wydobycia węgla przez KWK „Krupiński”.

5.Uchwalenie budżetu Miasta Orzesze na rok 2017
Na  wstępie  Przewodniczący  poinformował,  że  uchwalenie  budżetu  na  2017  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:
 Uchwałę Nr 4200/IV/229/2016 z dnia 2 grudnia 2016r. IV Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
Orzesze projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem – załącznik Nr 2 do
protokołu,

 Uchwałę Nr 4200/IV/230/2016 z dnia 2 grudnia 2016r. 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 2017-2030 -
załącznik Nr 3 do protokołu,

 Uchwałę Nr 4200/IV/231/2016 z dnia 2 grudnia 2016r. IV Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej  w Katowicach  w sprawie  opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu
przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Miasta Orzesze - załącznik Nr 4 do
protokołu.

Przedstawił również protokół z dnia 7 grudnia 2016r. 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 2017 rok. Protokół stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego
protokołu.

Skarbnik Miasta p.Iwona Burszka przedstawiła, że projekty budżetu miasta na 2017 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 - 71.821.071,00zł,
 wydatki - 77.608.163,00zł,
 deficyt - 5.787.092,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie

4.590.000,00zł oraz wolnych środków w kwocie 1.197.092,00zł,
 przychody - 7.147.092,00zł,
 rozchody - 1.360.000,00zł.

Omówiła czego dotyczą zadania rzeczowe i inwestycyjne oraz przedstawiła zadania, na które pla-
nuje się pozyskać dofinansowanie.

Przewodniczący poinformował, że do budżetu roku 2017 został złożony wniosek OSP Zawiść dot.
przeznaczenia środków finansowych w wysokości 20tys.zł na działania przygotowujące do budowy
strażnicy, co w budżecie zostało zabezpieczone. Odczytał również wnioski SP Nr 2 w Orzeszu oraz
SP Nr 5 w Orzeszu-Zazdrości dotyczące rozbudowy placówek, na co w budżecie na rok 2017 środ-
ki finansowe nie zostały zabezpieczone. Dodał, że 8 grudnia br. wpłynął też wniosek mieszkańców
o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na realizację oświetlenia na bocznej ulicy Kato-
wickiej.

Burmistrz wyjaśnił, że droga boczna od ul.Katowickiej jest własnością prywatną i realizacja tego
zadania nie będzie możliwa ze środków budżetu gminy.   
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W związku z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy
dotyczącym  zabezpieczenia  środków  na  pozyskanie  samochodu  bojowego  dla  OSP Jaśkowice
w przypadku nieotrzymania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne, Radny Damian Mro-
wiec zwrócił uwagę, że w tym temacie decyzja powinna być podjęta przez całą Radę.

Radny Eugeniusz Szala wyjaśnił, że w momencie zabezpieczania środków finansowych na zakup
samochodu strażackiego dla OSP Gardawice mówiono o tym, że następny samochód będzie kupio-
ny dla OSP Jaśkowice. Dodał, że nie chodzi o to, aby na ten zakup zaciągać dodatkowy kredyt, tyl-
ko środki zabezpieczyć w przypadku rezygnacji z realizacji zaplanowanych w budżecie zadań inwe-
stycyjnych, ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Radny Damian Mrowiec stwierdził, że każde oszczędności powinny być kierowane na pokrycie de-
ficytu.

W związku z pytaniami: 
1/  Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  poinformował,
że w roku 2017 będzie opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części
Gardawic oraz dla Urbasówki. Dodał, że do opracowania pozostanie jeszcze plan dla Mościsk, pra-
wej części Gardawic oraz dla Zawady;
2/ Z-ca Burmistrza poinformowała, że środki finansowe na zaadaptowanie na cele kuchenne po-
mieszczeń obecnie zajętych przez bibliotekę w SP Nr 4 w Jaśkowicach są w budżecie zabezpieczo-
ne;
3/ odnoście mieszkania w Domu Nauczyciela w Gardawicach, Z-ca Burmistrza poinformowała,
że Sąd wydał wyrok o eksmisję, jednak osoba złożyła odwołanie;
4/ Skarbnik Miasta poinformowała, że w związku z programem 500+ budżet Miasta Orzesze zwięk-
szył się o 9mln.zł.

Przewodniczący przypomniał o stanowisku Rady Miejskiej  dotyczącym stopniowego zwalniania
pomieszczeń w placówkach oświatowych, które obecnie zajmowane są na inne cele. 

W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwały:
 Nr XXVII/311/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na

lata 2017-2030, która została przyjęta przy 13 gł. „za”, 1 gł. „przeciw” i 1 gł. „wstrzymującym
się”,

 Nr XXVII/312/16 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok, która została
przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.

6.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.

Pani  Skarbnik  omówiła  projekt  uchwały  dotyczący  zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,
co zamieszczone jest w załączniku Nr 6 do protokołu. 

W związku z pytaniami wyjaśniono, że: 
 decyzja Wojewody Śląskiego dot.  zmniejszenia dofinansowania na zadanie inwestycyjne

„Przebudowa  drogi  publicznej  gminnej  ul.Świętojańskiej”  została  podjęta  w  związku
z  niższą  kwotą  za  jaką  zadanie  zostało  zrealizowane,  a  zaplanowane  dofinansowanie
dotyczyło 50% poniesionych kosztów,
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 to  w  jakim  czasie  będzie  uregulowany  stan  własnościowy  terenu  przeznaczonego  pod
budowę zaplecza szatniowego dla MKS „Sokół”, zależne jest od Starostwa Powiatowego
w Mikołowie. 

Uchwała  w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta  Orzesze została  przyjęta
przy 13gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się” (1 osoba nieobecna w trakcie głosowania).   

 zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Pani  Skarbnik  omówiła  projekt  uchwały  łącznie  z  autopoprawką,  co  zamieszczone  jest
w załączniku Nr 7 do protokołu. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok została przyjęta przy 15 gł. „za”
- jednogłośnie.

 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego –
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2017 rok

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

Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  zapisane  w  uchwale  stawki  po  przemnożeniu  przez  metraż
stanowią wielkość środków zapisaną w uchwale budżetowej na rok 2017.

W związku  z  pytaniami  wyjaśniono,  że  w roku bieżącym dokonana będzie  wycinka  drzew na
skwerze przy Urzędzie, natomiast uporządkowanie tego terenu przewidziane jest na rok przyszły
zgodnie z opracowanym projektem.

Burmistrz dodał, że drewno pozyskane w związku z wycinką drzew na terenach gminnych planuje
się przekazywać najbiedniejszym mieszkańcom miasta.

Uchwała  w  sprawie  ustalenia  stawek  dotacji  przedmiotowych  dla  samorządowego  zakładu
budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2017 rok została przyjęta przy
15 gł. „za” - jednogłośnie.

 udzielenia  pomocy  finansowej  na  rzecz  Województwa  Śląskiego  na  finansowanie
zadania własnego na 2017 rok

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

Naczelnik Wydziału Komunalnego wyjaśnił, że na początku każdego roku rozliczana jest dotacja
udzielona w roku poprzednim i prawdopodobnie za rok bieżący będzie zwrot dotacji ponieważ były
oszczędności.  Dodał,  że  na  rok  2017  zostały  przez  przewoźników  wskazane  stawki  wyższe
w porównaniu do roku bieżącego.

Uchwała  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  na  rzecz  Województwa  Śląskiego  na
finansowanie zadania własnego na 2017 rok została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie. 
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 ustalenia  trybu udzielenia  i  rozliczenia  dotacji  z  budżetu  Miasta  Orzesze  dla szkół
niepublicznych  o  uprawnieniach  szkół  publicznych,  dla  niepublicznych  przedszkoli,
dla  niepublicznych  szkół  podstawowych  w  tym  z  oddziałami  przedszkolnymi  oraz
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
prawe  i  fizyczne  na  terenie  Miasta  Orzesze  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli
prawidłowości ich wykorzystania

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Kultury,  Oświaty,  Turystyki,  Rekreacji  i  Sportu.  Odczytał  protokół  z  dnia  15  grudnia  2016r.
z przeprowadzonych konsultacji społecznych w celu poznania opinii organizacji  pozarządowych
i  podmiotów,  o  których  mowa  w  art.3  ust.3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie projektów uchwał w sprawie:

 ustalenia  trybu  udzielenia  i  rozliczenia  dotacji  z  budżetu  Miasta  Orzesze  dla  szkół
niepublicznych  o  uprawnieniach  szkół  publicznych,  dla  niepublicznych  przedszkoli,  dla
niepublicznych  szkół  podstawowych  w  tym  z  oddziałami  przedszkolnymi  oraz
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawe
i  fizyczne  na  terenie  Miasta  Orzesze  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich
wykorzystania,

 wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin z dziećmi w wieku
do lat 3,

 określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych  oraz  oddziałów  przedszkolnych  przy  szkołach  podstawowych  na  terenie  Miasta
Orzesze,  określenia  dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzenia  spełnienia  kryteriów  oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów, 

 podjęcia  działań  zmierzających  do  rozwiązania  Zespołu  Szkół  im.Poległych  na  Pasternioku
i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół,

 wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze, 
 uchwała  w  sprawie  przyjęcia  „Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Orzesze  na  lata

2014-2022”.
Protokół stanowi złącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Sekretarz Miasta wyjaśniła, że zmiana uchwały dotyczy dostosowania nazewnictwa do obecnych
uwarunkowań związanych z przekształceniem Miejskiego Zespołu Oświaty w Wydział Edukacji
Urzędu Miejskiego.

Uchwała w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla
szkół  niepublicznych  o  uprawnieniach  szkół  publicznych,  dla  niepublicznych  przedszkoli,  dla
niepublicznych  szkół  podstawowych  w  tym z  oddziałami  przedszkolnymi  oraz  niepublicznych
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie
Miasta Orzesze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania została przyjęta przy
15 gł. „za” - jednogłośnie. 

 wprowadzenia  świadczenia  pieniężnego  „Dofinansowanie  żłobkowe”  dla  rodzin
z dziećmi w wieku do lat 3

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

Sekretarz Miasta poinformowała o koniczności rozszerzenia zapisu par.3 pkt 1 o podpunkt dotyczą-
cy  wysokości  świadczenia,  gdy  dziecko  korzysta  z  usług  klubu  dziecięcego.  Dodała,
że propozycją jest, aby dofinansowanie to wynosiło 200zł.

Radny Eugeniusz Buchalik zwrócił  uwagę, że ustalenie  takiego dofinansowania jest do budżetu
nieprzewidywalną daną, gdyż na obecną chwilę nie można powiedzieć ile dzieci będzie uczęszczało
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czy to do żłobka czy klubu dziecięcego. Dodał, że ustalenie „dofinansowania żłobkowego” jest
krzywdzące  dla  matek,  które  ze względu na opiekę  nad dziećmi  pozostają  w domu rezygnując
z pracy zawodowej.

Uchwała  w  sprawie  wprowadzenia  świadczenia  pieniężnego  „Dofinansowanie  żłobkowe”  dla
rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 została przyjęta przy 12 gł. „za” i 3 gł. „przeciw”. 

 uchylenia  uchwały  Rady  Miejskiej  Orzesze  w  sprawie  ustalenia  wysokości  i  zasad
ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
obszarze Gminy Orzesze

Sekretarz  Miasta  wyjaśniła,  że  uchylana  uchwała  zawierała  zapis  o  kwocie  dofinansowania
do dziecka korzystającego z usług żłobka i klubu dziecięcego. Poinformowała, że obecnie zapisy
te zostały wprowadzone do uchwały o „dofinansowaniu żłobkowym”.

Uchwała w sprawie  uchylenia uchwały Rady Miejskiej Orzesze w sprawie ustalenia wysokości
i  zasad  ustalania  dotacji  celowej  dla  pomiotów  prowadzących  żłobki  lub  kluby  dziecięce  na
obszarze Gminy Orzesze została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie. 

 określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do  przedszkoli  publicznych  oraz  oddziałów  przedszkolnych  przy  szkołach
podstawowych na  terenie  Miasta  Orzesze,  określenia  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzenia  spełnienia  kryteriów  oraz  przyznania  liczby  punktów  dla
poszczególnych kryteriów

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

Z-ca Burmistrza wyjaśniła, że obecna uchwała przewiduje przyznanie punktów dla kandydatów,
którzy zamierzają zmienić placówkę przedszkolną. Dodała, że w projekcie uchwały w par.1 pkt 1
omyłkowo wpisano rok szkolny i poprosiła o wprowadzenie korekty wpisując lata 2016/2017.

Uchwała  w  sprawie  określenia  kryteriów  obowiązujących  na  drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego  do  przedszkoli  publicznych  oraz  oddziałów  przedszkolnych  przy  szkołach
podstawowych na terenie Miasta Orzesze, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów została przyjęta
przy 15 gł. „za” - jednogłośnie. 

 podjęcia  działań  zmierzających  do  rozwiązania  Zespołu  Szkół  im.Poległych  na
Pasternioku i  likwidacji  Liceum Ogólnokształcącego  wchodzącego  w skład  Zespołu
Szkół

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

Z-ca Burmistrza poinformowała,  że chcąc utworzyć od 1.09.2017r. w obecnym Zespole,  Szkołę
Podstawową  musi  być  podjęta  taka  uchwała.  Brak  podjęcia  takiej  uchwały  skutkowałby
przekształceniem Zespołu w Liceum, do którego od dłuższego czasu nie ma naboru.

Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania Zespołu Szkół im.Poległych na
Pasternioku i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół  została
przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie. 

 wprowadzenia  zmian  do  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie
Miasta Orzesze
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Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Ładu
i Porządku oraz Przestrzegania Prawa

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wyjaśnił, że nadzór prawny Wojewody
zarzuciła powtarzanie w uchwalonym wcześniej regulaminie zapisów ustawowych i orzecznictw
sądowych. Poinformował, że wcześniejszym zamiarem Wojewody było uchylenie całej uchwały,
ale  po  negocjacjach  wyrażono  zgodę  na  uchylenie  wskazywanych  zapisów w drodze  odrębnej
uchwały podjętej przez Radę.

W związku z pytaniem Komendant Straży Miejskiej wyjaśniła, że odłowiony pies bez zgłoszenia
właściciela o zaginięciu, trafia do schroniska a na właściciela nakładany jest mandat.

Uchwała  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  do  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na
terenie Miasta Orzesze została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie. 

 uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orzesze na
lata 2014-2022”

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

Sekretarz Miasta poinformowała, że Lokalny Program Rewitalizacji musiał być dostosowany do
wymogów stawianych przez Urząd Marszałkowski  celem pozyskiwania środków zewnętrznych.
Dodała,  że  projekt  był  konsultowany  w  wyniku  czego  uzyskał  pozytywną  opinię  Urzędu
Marszałkowskiego.
 
Uchwała w sprawie  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta Orzesze na lata 2014-
2022” została przyjęta przy 13 gł. „za” i 2 gł. „przeciw”.

 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  poinformował,
że dzierżawa dotyczy terenu pod ogródki działkowe na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  położonej
w Orzeszu przy ul.Fabrycznej została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie. 

 wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Orzeszu  przy
ul.Pocztowej

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
w związku z zainteresowaniem dotyczącym kupna terenu na  ulicy bocznej  od ulicy Gliwickiej
przygotowano  projekt  uchwały  rozpoczynający  proces  sprzedaży  terenu  obecnie  porośniętego
drzewami.
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Orzeszu przy
ul.Pocztowej została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie. 

7.Zatwierdzenie planów pracy Rady oraz poszczególnych Komisji na 2017 rok
Plan pracy Rady oraz plany poszczególnych komisji zostały poddane pod oddzielne głosowanie.

W wyniku głosowania plan pracy:

 Rady na rok 2017 został przyjęty przy 15 gł. „za” – jednogłośnie,
 Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu na 2017 rok został przyjęty przy

15 gł. „za” – jednogłośnie,

 Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy na rok 2017 zo-
stał przyjęty przy 15 gł. „za” – jednogłośnie,

 Komisji  Ładu  i  Porządku  oraz  Przestrzegania  Prawa  na  rok  2017  został  przyjęty  przy
15 gł. „za” – jednogłośnie,

 Komisji Rewizyjnej na 2017 rok został przyjęty przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

8.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja. 

9.Zapytania i wolne wnioski
1/ W związku z pytaniem wyjaśniono, że Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że do gminy
należy  wytypowanie  ulic  do  zmiany  nazwy,  w  związku  z  ustawą  o  zakazie  propagowania
komunizmu  lub  innego  ustroju  totalitarnego  przez  nazwy  budowli,  obiektów  i  urządzeń
użyteczności  publicznej, wraz z podaniem uzasadnienia.  Dodano, że jeżeli  do końca 2017 roku
nazwy nie zostaną zmienione, Wojewoda wskaże nazwy do zmiany.

2/ Przewodniczący poinformował, że OSP Gardawice jest już w posiadaniu nowego samochodu,
a jednostka OSP Zawiść zwróciła się do Zarządu Miejskiego ZOSP RP Orzesze o przekazanie im
samochodu obecnie należącego do OSP Gardawice.

Burmistrz  stwierdził,  że  starania  o samochód dla  OSP Zawiść będzie można czynić jak będzie
wybudowany obiekt, w którym samochód będzie mógł być garażowany.  

Radny Damian Kiecka  zauważył,  że  samochód można garażować w tymczasowym,  blaszanym
garażu zlokalizowanym czy to na działce przekazanej czy też działce prywatnej własności.

Radny Eugeniusz Szala przypomniał, że Prezes OSP Gardawice przy staraniach o nowy samochód
informował,  że  stan  techniczny  obecnego  samochodu  jest  zły  i  nie  nadaje  się  do  dalszego
użytkowania.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że wniosek o przekazanie samochodu kierowany jest do Zarządu
Miejskiego ZOSP RP Orzesze i tam w pierwszej kolejności wniosek ten będzie analizowany.
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10.Zamknięcie Sesji
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
XXVII Sesję Rady Miejskiej Orzesze, dziękując wszystkim za przybycie. Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia złożył wszystkim obecnym życzenia.

Sesja trwała od godz. 16,00 do godz. 18,30.

Przewodniczący
     Protokołowała  Rady Miejskiej

mgr Marzena Nowak           mgr inż. Jan Mach

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 

Radni nieobecni:
-   
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.Wiesław Klar - Kierownik ZGKiM
 p.Danuta Piwońska - Kierownik MOPS
 p.Małgorzata Lorens - Dyrektor MOK
 p.Łucja Hajduk - Dyrektor MBP 
 p.Benedykt Kurcok - Naczelnik Wydziału UM
 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.Karolina Przybyło - Pracownik UM
 p.Małgorzata Szymańczyk - Pracownik UM
 p.Barbara Petniakowska - Komendant SM
 Radca Prawny
 przedstawiciel prasy

Orzesze, dnia 30.12.2016r.
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