
          Protokół  Nr XXVIII/17                                   
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 12 stycznia 2017r.

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

Na Sesji podjęto Uchwałę Nr XXVIII/326/17.

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.Jana Spendel,
 Komisję Uchwał i Wniosków – proponując kandydatury p.Józefa Bańczyk oraz p.Janusza

Zgoł. 

Jako Przewodniczącego Komisji wskazano Radnego Józefa Bańczyk.

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

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących zmiany porządku obrad.

3.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Orzesze
Sekretarz Miasta wyjaśniła,  że  konieczność podjęcia  uchwały wynika  ze zmiany zapisu ustawy
o systemie oświaty w punkcie dotyczącym określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego.  Poinformowała,  że  nowelizacja  znosi  możliwość  pobierania  przez  organ
prowadzący  opłat  za  pobyt  dzieci  w  wieku  6  lat  w  publicznej  placówce  wychowania
przedszkolnego,  ponieważ  dzieci  te  od  stycznia  2017  zostają  objęte  subwencją  oświatową.
Wyjaśniła,  że  zastosowanie  uchwały  od  stycznia  możliwe  jest  tylko  w  przypadku  wejścia  jej
w życie w miesiącu styczniu. Dodała, że uchwała jest aktem prawa miejscowego i wchodzi w życie
14 dni po opublikowaniu, dlatego zaszła konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej. Przedstawiła,
że po konsultacji z Radcami Prawnymi stwierdzono konieczność wprowadzenia zmiany brzmienia
par.2 w projekcie uchwały,  który rozesłano radnym. Wyjaśniła, że poprzedni zapis wiązałby się
z  koniecznością  podjęcia  w  późniejszym  czasie  kolejnej  uchwały  w  tej  samej  sprawie,  gdyż
proponowany zapis dotyczył  tylko okresu w roku szkolnym 2016/2017 a obecnie proponuje się
wprowadzenie zapisu ogólnego, który dotyczył będzie także przyszłości. Dopowiedziała również,
że różne są interpretacje  kwestii  uchylania przez Radę wcześniej  obowiązujących uchwał w tej
sprawie,  gdyż niektórzy stwierdzają,  że dotychczasowe uchwały wygasają  w momencie wejścia
w życie nowych przepisów. 
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W związku z pytaniem wyjaśniła, że może dojść do sytuacji wydłużenia godzin pobytu dzieci 6-cio
letnich w przedszkolach, jednak obowiązująca obecnie ustawa zabrania gminom pobierania opłat za
przebywanie tych dzieci w przedszkolu.

Uchwała  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Orzesze została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.

4.Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący poinformował, że na Komisję Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa skieruje
do przeanalizowania pisma:

 mieszkańców ul.Wiosennej z prośbą o przejęcie na rzecz gminy działki stanowiącej drogę,
 OSP Zgoń dot.  podjęcia  działań w kierunku wyeliminowania zagrożenia jakie  stwarzają

suche, przydrożne drzewa.
Przedstawił również korespondencję, która wpłynęła od Posła Krzysztofa Sitarskiego:

 pismo w sprawie planowanej reformy systemu oświaty w Polsce,
 informacja dotycząca interpelacji i zapytań złożonych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

w 2016 roku w kontekście wdrażania nowej polityki organizacji i funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia.

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

Sesja trwała od godz.13,30 do godz. 13,50.

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 

Radni nieobecni:
-   

W Sesji wzięli również udział:

 p.Mirosław Blaski - Burmistrz Miasta
 p.Sylwia Krawczyk - Z-ca Burmistrza Miasta
 p.Jolanta Szubert - Sekretarz Miasta
 Radca Prawny

Orzesze, dnia 13.01.2017r.
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