
          Protokół  Nr XXIX/17                                   
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 19 stycznia 2017r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr XXIX/327-329/17.

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.

Przewodniczący powołał również:

 sekretarza obrad – proponując kandydaturę p.Józefa Bańczyk,
 Komisję Uchwał i Wniosków – proponując kandydatury p.Grażyny Bortlik oraz p.Eugeniu-

sza Buchalik. 

Jako Przewodniczącego Komisji wskazano Radnego Eugeniusza Buchalik.

Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 12 gł. „za” - jednogłośnie.

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący poinformował,  że zachodzi  konieczność uzupełnienia  porządku obrad o projekt
uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji
celowej na sfinansowanie kosztów bieżących projektu „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny
obszar  funkcjonalny  powiatu  mikołowskiego  poprzez  wzmocnienie  mechanizmów  efektywnej
współpracy JST”. Dodał, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki
Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. Zaproponował również rozszerzenie punktu
3 o protokół z nadzwyczajnej XXVIII Sesji. Poinformował, że protokół został napisany i rozesłany
radnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o wyżej
przedstawione zmiany.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.

Przewodniczący poinformował, że wprowadzony projekt zostanie rozpatrzony jako ostatni w pkt 6.

3.Przegłosowanie  zgłoszonych  i  nieuwzględnionych  poprawek do  protokołu  z  XXVII  oraz
XXVIII Sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący poinformował, że przed Sesją do protokołów nie została zgłoszona żadna uwaga.
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4.Rozwój kultury fizycznej oraz stan urządzeń sportowych.
Kierownik  Referatu  Promocji  Miasta,  Współpracy  ze  Stowarzyszeniami,  Przeciwdziałania
Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego p.Sonia Janecka przedstawiła prezentację na temat
„Rozwój kultury fizycznej oraz stan urządzeń sportowych w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi”. Materiał stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Pan Wiesław Klar dodał, że na terenie Orzesza od 15 lat działa Sekcja Śląskiego Klubu Karate
„GOLIAT” i  ciągle  się  rozwija.  Poinformował,  że Klub nie  korzysta  z  dotacji  miasta  a  jak na
początku do Klubu uczęszczało ok. 20 osób, to obecnie jest ok. 100 członków. 

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

Temat dotyczący stanu urządzeń sportowych omówił Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Orzeszu p.Wiesław Klar. Informacja została zamieszczona w załączniku Nr 2 do
protokołu. 

W związku z pytaniem wyjaśniono, że różnice w wysokości przyznawanych środków finansowych
na organizowane zawody wynikają z różnorodności kwot w złożonych ofertach.  Dodano, że ze
względu na ograniczone środki finansowe z reguły kwoty z ofert są proporcjonalnie pomniejszane. 

Radny Bartłomiej Marek poinformował, że w Zawadzie działa amatorski klub piłkarski, który nie
występuje do miasta o dotacje a dodatkowo dba o boisko angażując własne środki finansowe. 

W związku z pytaniem poinformowano, że sprawozdanie z udzielonej dotacji zostało przez MKS
„SOKÓŁ” przedłożone i najprawdopodobniej przez Klub zostanie złożona oferta w ogłoszonym
dnia 12.01.2017r. VI otwartym konkursie ofert  na realizację  zadań publicznych Miasta Orzesze
w 2017r., w następujących zakresach:

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dodano, że termin uregulowania spraw własnościowych działki częściowo zajętej pod boisko przy
ul.Bukowina, jest zależny od decyzji Starostwa Powiatowego.

5.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:

 zawsze  przy  opracowaniu  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego
przygotowywany jest wniosek na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne,

 koszt przyjmowania bezdomnych psów przez schronisko w roku 2016 wyniósł ok.100tys.zł.
Dodano,  że  obecnie  wynegocjowana  jest  niższa  o  400zł  kwota  za  przyjmowanego  psa.
Dopowiedziano, że prace dot. wybudowania schroniska na terenie Powiatu Mikołowskiego
są  na  etapie  wprowadzania  stosownego  przeznaczenia  w  planie  zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mikołowa,

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

 zmieniły się programy i zasady finansowania boisk przyszkolnych. Dodano, że w budżecie
na  budowę  boiska  w  Zawadzie  oprócz  środków  własnych  przewidziane  są  środki
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pochodzące z dotacji, a dopiero pod koniec stycznia ma się rozstrzygnąć jakie będą nowe
zasady dofinansowania, jakie będą warunki i wytyczne,

 decyzja  o  czasowym  odebraniu  zwierząt  gospodarskich  została  wydana,  w  związku  ze
zgłoszeniem o przetrzymywaniu kóz w skrajnych warunkach,

 porządkowanie terenu na działkach pomiędzy Tesco a osiedlem przy ul.Kwiatowej polegało
na poszerzeniu duktów pieszych,  które ciągle  zarastają.  Dodano, że wykorzystano na to
zadanie  środki  finansowe,  którymi  pod koniec  roku Zakład  jeszcze  dysponował  na  tym
paragrafie,

 koncepcja  zagospodarowania  cmentarza  komunalnego  została  opracowana  i  będzie
omówiona  na  Komisji  Ładu  i  Porządku  oraz  Przestrzegania  Prawa.  Dodano,  że  zakres
realizacji sporządzonej koncepcji będzie zależny od wielkości środków finansowych, które
na ten cel będzie można przeznaczyć,

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy oczyszczalni ścieków w Orzeszu-
Zawiści jest wydawana przez Gminę Łaziska Górne. Dodano, że co do budowa rurociągu
tranzytowego  ścieków  z  oczyszczalni  Orzesze-Śródmieście  do  oczyszczalni  w  Orzeszu-
Zawiści,  złożono  wniosek  w  celu  przeprowadzenia  postępowania  i  wydania  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,

 uzyskano dofinansowanie do budowy budynku komunalnego,  jednak jego realizacja jest
również  zależna  od  pozyskania  innych  zewnętrznych  środków  finansowych.
Dopowiedziano, że do końca stycznia ma być podjęta przez władze CP Glass S.A. Oddział
Huta  Szkła  „Orzesze”  decyzja  w  sprawie  przesunięcia  drogi,  co  powiązane  jest
z  możliwością  przeznaczenia  do  sprzedaży  terenu  zajętego  przez  budynki  przy
ul.Szklarskiej  i  wykorzystania  tych  środków  na  budowę  budynku  komunalnego.
Poinformowano,  że  w razie  sprzedaży terenu koniecznym będzie  przesiedlenie  5 rodzin
zamieszkujących obecny budynek. Dodano, że w nowym budynku będzie 20 mieszkań.

Przewodniczący poruszył również sprawy:

 zmiany przepisów dotyczących wycinki drzew na nieruchomościach stanowiących własność
osób fizycznych,

 prowadzonych  w  okresie  zimowym  remontów  nawierzchni  na  ulicach  Łukaszewicza,
Jeziorskiej i Zawadzkiej,

 wstrzymanych prac związanych z budową sieci (linii) oświetlenia ulicznego przy ul.Dolnej,
ze względu na warunki atmosferyczne.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu

dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka – etap II: sołectwo Królówka
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 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest finalną częścią uchwały
podjętej przez Radę w maju 2013 roku. Dodał, że prace planistyczne trwały do czerwca 2016 roku.
Przedstawił, że ze względu na liczbę złożonych uwag odbyły się dwa wyłożenia projektu planu.
Wyjaśnił, że uwagi zostały rozpatrzone przez Burmistrza i odnośnie uwag, które nie zostały rozpa-
trzone pozytywnie decyzję musi podjąć Rada Miejska w drodze oddzielnego przegłosowania każdej
nieuwzględnionej uwagi. 
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Projektant  szczegółowo  omówił  wszystkie  nieuwzględnione  uwagi  z  podaniem przyczyny  nie-
uwzględnienia. Przyczyny nieuwzględnienia zgłoszonych uwag zamieszczone są w załączniku Nr 3
do uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wszystkie nieuwzględnione uwagi zostały przyjęte przez
Radę. Sposób głosowania przedstawia poniższa tabela.

      Lp. Numer uwagi Głosowanie
1. 1,6,7,8 13 gł. „za” - jednogłośnie
2. 2,10 13 gł. „za” - jednogłośnie
3. 5 13 gł. „za” - jednogłośnie
4. 12,33,50,62 13 gł. „za” - jednogłośnie
5. 13,34,51,63 13 gł. „za” - jednogłośnie
6. 14,52,72 13 gł. „za” - jednogłośnie
7. 17,37,53 13 gł. „za” - jednogłośnie
8. 18,38,54,64,73 13 gł. „za” - jednogłośnie
9. 19,39,55,74 13 gł. „za” - jednogłośnie
10. 22,43,58,67 13 gł. „za” - jednogłośnie
11. 23,44,59,68 13 gł. „za” - jednogłośnie
12. 24,60,69 13 gł. „za” - jednogłośnie
13. 25,46,61,70 13 gł. „za” - jednogłośnie
14. 26 13 gł. „za” - jednogłośnie
15. 27 13 gł. „za” - jednogłośnie
16. 28 13 gł. „za” - jednogłośnie
17. 29 13 gł. „za” - jednogłośnie
18. 30 13 gł. „za” - jednogłośnie
19. 31 13 gł. „za” - jednogłośnie
20. 32 13 gł. „za” - jednogłośnie
21. 45 13 gł. „za” - jednogłośnie
22. 47 13 gł. „za” - jednogłośnie
23. 49 13 gł. „za” - jednogłośnie
24. 56 13 gł. „za” - jednogłośnie
25. 57,65 13 gł. „za” - jednogłośnie
26. 66 13 gł. „za” - jednogłośnie

Drugie wyłożenie planu

27. 1 13 gł. „za” - jednogłośnie
28. 2 13 gł. „za” - jednogłośnie
29. 4,5,6 13 gł. „za” - jednogłośnie

Posiedzenie opuścił Radny Damian Kiecka – 12 osób obecnych na sali.

W związku z pytaniem projektant wyjaśnił, że na terenach o przeznaczeniu pod niską zabudowę
możliwe  jest  prowadzenie  usług  pod  warunkiem,  że  będzie  to  w  tym  budynku  mieszkalnym
i  powierzchnia  pod  usługi  nie  będzie  przekraczała  30%  ogólnej  powierzchni  obiektu
a  oddziaływanie  nie  będzie  wykraczać  poza  granice  działki,  gdyż  działalność  nie  może  być
uciążliwa. 

Uchwała  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  położonego
w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka – etap II: sołectwo Królówka  została przyjęta
przy 12 gł. „za” - jednogłośnie.   
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 zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały informując, że zmiany związane są z:
 udzieleniem dotacji celowej dla innej gminy na pokrycie kosztów nauczania religii,
 odszkodowaniem za zniszczone ogrodzenie przy Gimnazjum Nr 3,
 nadaniem prawidłowej klasyfikacji dla remontu ul.Przyjaźni.

Uchwała po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok została przyjęta przy 12 gł. „za” - jednogłośnie.

 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji celowej 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.

Sekretarz Miasta poinformowała, że środki na ten cel zabezpieczone są w budżecie, jednak przepisy
wymagają podjęcia odrębnej uchwały o udzieleniu takiej pomocy finansowej. Dodała, że projekt
ma być rozliczony do końca maja.

Burmistrz  dodał,  że  w wyniku  porozumienia  gmin  Powiatu  Mikołowskiego  ustalono  realizację
w ramach JST jednego projektu twardego tzn. dokumentacja projektowa remontu drogi na terenie
gmin  Orzesze  i  Wyry:  ulice  Pszczyńska  (Orzesze),  Tyska  (Orzesze),  Rybnicka  (Wyry).  Dodał,
że projekt JST pomaga przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

W związku z pytaniem poinformował, że dokumentacja projektowa ma być gotowa w maju br. 
   
Uchwała  w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  Powiatowi  Mikołowskiemu  została  przyjęta
przy 12 gł. „za” - jednogłośnie. 

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

8.Zapytania i wolne wnioski
1/  Przewodniczący  poinformował,  że  w  roku  bieżącym  sztab  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej
Pomocy zebrał ok. 35tys.zł,  co stanowi wyższą kwotę niż w roku ubiegłym. Dodał, że podczas
Finału  WOŚP,  po  raz  pierwszy  został  odegrany  przez  Radnego  Bartłomieja  Marek  hejnał.
Stwierdził,  że  osobom  pracującym  w  tym  sztabie  należą  się  zarówno  gratulacje  jak
i podziękowania. 

2/  W  związku  z  pytaniem  Z-ca  Burmistrza  poinformowała,  że  najpoważniejsze  prace  w  SP
Jaśkowice dotyczące remontu pomieszczeń po bibliotece celem przystosowania ich na potrzeby
kuchni,  zostały już  przeprowadzone i  reszta  robót  powinna być  zakończona w ciągu miesiąca.
Wyjaśniła,  że  miejsce  obecnej  kuchni  zostanie  wykorzystane  na  potrzeby  szkolne.  Dodała,
że biblioteka jest przenoszona do biurowca przy ul.Fabrycznej.
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3/  Przewodniczący poinformował,  że  w  Biurze  Rady  znajduje  się  do  zapoznania  pismo  HMS
Silesian  Coal  S.A.  z  dnia  13.01.2017r.,  które  zostało  skierowane  do  Regionalnego  Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach. Dodał, że jednym z załączników tego pisma jest porozumienie
zawarte dnia 10.03.2014r. pomiędzy Gminą Miejską Orzesze a Silesian Coal, zgodnie z którym
Miasto  Orzesze  gwarantuje  dostosowanie  planu  przestrzennego  zagospodarowania  gminy  do
wymogów lokalizacji zakładu górniczego oraz eksploatacji węgla w oparciu o zaopiniowany przez
gminę projekt koncepcyjny budowy zakładu górniczego, a także wspieranie starań Silesian Coal
o  uzyskanie  koncesji  na  eksploatację  węgla  i  metanu  w  obszarze  „Orzesze”  we  wszystkich
czynnościach i procedurach, które wymagają decyzji administracyjnych.
Zaproponował  szczegółowo  zapoznać  się  z  tym  pismem  na  posiedzeniu  Komisji  Gospodarki
Komunalnej,  Budownictwa,  Budżetu  i  Mienia  Gminy.  Dodał,  że  zgodnie  z  wnioskami
mieszkańców  zmniejszono  powierzchnię  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę,  co  zwiększy
powierzchnię,  gdzie  może  być  prowadzona  eksploatacja,  gdyż  jest  ona  możliwa  pod  terenami
„zielonymi”. 

Burmistrz  dopowiedział,  że  będzie  pisemnie  występował  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska  w  Katowicach  o  przesunięcie  terminu  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na udostępnieniu i  zagospodarowaniu złoża
węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”.
Poinformował, że w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie w sprawie KWK
„Krupiński” i wszystko wskazuje na to, że Kopalnia zostanie przekazana do spółki restrukturyzacji.

Radny Eugeniusz Szala stwierdził, że jedyną szansą dla zachowania pracy obecnie zatrudnionym
w KWK „Krupiński jest Silesian Coal i z p.Markowskim powinny być prowadzone rozmowy, aby
firma eksploatująca pod terenami Orzesza miała swoją siedzibę w Orzeszu.

Radna Grażyna Bortlik stwierdziła, że mieszkańcy Zgonia, Woszczyc i Królówki opowiadają się za
uratowaniem KWK „Krupiński”, ale jako firmy państwowej.  

4/  Przewodniczący  przekazał  radnym  zaproszenie  na  nabożeństwo  ekumeniczne  (dn.  23.01.br.
godz.17,00).

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

Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 16,30.

           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. Tabacki Aleksander

Radni nieobecni:
-   Szola Piotr 
-   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.Wiesław Klar - Kierownik ZGKiM
 p.Benedykt Kurcok - Naczelnik Wydziału UM
 p.Maciej Bany - Naczelnik Wydziału UM
 p.Marek Bem - Naczelnik Wydziału UM
 p.Sonia Janecka - Kierownik Referatu UM
 p.Tomasz Szier - Kierownik Referatu UM
 p.Arkadiusz Bargiel - Pracownik UM 
 Radca Prawny
 przedstawiciel prasy

Orzesze, dnia 03.02.2017r.
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