
          Protokół  Nr XXXII/17                                   
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 27 kwietnia 2017r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr XXXII/368-381/17.

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.Piotra Szola,
 Komisję Uchwał i Wniosków – proponując kandydatury p.Damiana Mrowiec oraz p.Teresy

Potysz. 

Jako Przewodniczącego Komisji wskazano Radną Teresę Potysz.

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

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący  poinformował,  że  zachodzi  konieczność  wycofania  z  porządku  obrad  projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Orzeszu przy
ul.ks.Henryka Bednarczyka. Dodał, że zmianie ulegnie również projekt uchwały dotyczący sprawy
udzielania  dotacji  celowej  z  budżetu  miasta  osobom  fizycznym  na  likwidacji  niskiej  emisji
na terenie Miasta Orzesze.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa i  Szkód Górniczych  wyjaśniła,
że podejmowanie uchwały dotyczącej nowych zasad udzielania dotacji celowej zostanie odłożona
w  czasie.  Dodała,  że  obecnie  proponuje  się  podjąć  jedynie  uchwałę  zmieniającą  par.13  ust.1
regulaminu  udzielania dotacji celowych,  poprzez wprowadzenie zapisu dotyczącego ograniczenia
do  dnia  31  maja  br.  przyjmowania  wniosków  o  datacje  wg  obecnie  obowiązujących  zasad.
Wyjaśniła,  że  związane  jest  to  z  podjętą  przez  Sejmik  uchwałą,  która  mówi  o  konieczności
wymiany systemów grzewczych na kotły posiadające co najmniej klasę V. 

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wniosek  dotyczący  zmiany  porządku  obrad  o  wyżej
przedstawione uwagi. 
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.
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3.Przegłosowanie  zgłoszonych  i  nieuwzględnionych  poprawek  do  protokołu  z  XXXI  Sesji
Rady Miejskiej
Przewodniczący poinformował, że przed Sesją do protokołu nie została zgłoszona żadna uwaga.

4.Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu:
 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Przeciwdziałania Narkomanii,
 Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wszystkie  sprawozdania  były  Radnym  rozesłane  w  formie  pisemnej  oraz  zostały  omówione
i przeanalizowane przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Minia Gminy.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał je pod oddzielne głosowanie, w wyniku czego zostały
przyjęte przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.

Sprawozdania stanowią załącznik Nr 1 do protokołu.

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym

W trakcie punktu 5 na posiedzenie przybył Radny Aleksander Tabacki – 13 osób obecnych na sali.

Burmistrza  poinformował,  że  sprawozdania  z  poszczególnych  Wydziałów  i  Referatów  zostały
radnym dostarczone na piśmie i prosi o zadawanie ewentualnych pytań. 

W związku z pytaniami wyjaśniono, że:
 wyłoniony został  wykonawca na opracowanie dokumentacji  projektowej  budowy Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dodano, że projekt wraz z pozwoleniami ma
być opracowany do końca czerwca br.,

 ze  względu  na  brak  świadków  nie  można  zakończyć  spraw  zgłoszonych  interwencji
dotyczących  wylewania  nieczystości  oraz  zrzutu  ścieków  z  beczkowozu  do  studzienki
kanalizacyjnej,

 odnośnie  posesji,  na  której  dokonano  ustaleń  w  zakresie  dobrostanu  zwierząt  zostało
wysłane pismo o przekazanie informacji, kto tymi zwierzętami się zaopiekował, 

 odnośnie ekskluzywnej spalarni zwłok zwierzęcych trwa postępowanie wyjaśniające, gdyż
jedna ze stron postępowania zmarła,

 miasto  Orzesze  przez  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  zostało  wyznaczone
do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację
przedsięwzięcia pn. „Instalacja do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych pod katem
ich dalszego wykorzystania, przewidziana do realizacji w nowym Zakładzie Produkcyjnym
w Czerwionce-Leszczynach przy ul.Przemysłowej”,

 przeprowadzona  przez  WIOŚ  Katowice  kontrola  oczyszczalni  ścieków  na  podstawie
wyników badań pobranych próbek wykazała przekroczenie dopuszczalnych norm. Dodano,
że w tej sprawie odbędzie się spotkanie i sporządzone zostaną zalecenia,

 w trakcie wykonywania prac remontowych pomieszczeń w biurowcu w Jaśkowicach celem
zaadaptowania  ich  na  filię  biblioteki  pojawił  się  problem  z  zapewnieniem  dostępu
do biblioteki osobom niepełnosprawnym.   

Na posiedzenie przybył Radny Bartłomiej Marek – 14 osób obecnych na sali.

2



6.Podjęcie uchwał w sprawie:
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2017-2030

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

Skarbnik  p.Iwona  Burszka  omówiła  projekt  uchwały  dotyczący  zmian  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej, co zamieszczone jest w załączniku Nr 2 do protokołu. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2017-2030
została przyjęta przy 13 gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”.

 zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Skarbnik p.Iwona Burszka omówiła projekt uchwały łącznie z autopoprawką, co zamieszczone jest
w załączniku Nr 3 do protokołu.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok po odczytaniu została przyjęta
przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

 wprowadzenia  zmian  do  uchwały  Nr  XXIX/329/17  Rady  Miejskiej  Orzesze  z  dnia
19  stycznia  2017r.  dotyczącej  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Mikołowskiemu

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

Skarbnik  p.Iwona  Burszka  poinformowała,  że  zmiana  polega  na  konieczności  podzielenia
przyznanych  wcześniej  środków  dotyczących  pomocy  finansowej  na  sfinansowanie  kosztów
bieżących oraz kosztów majątkowych.

Uchwała w sprawie  wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/329/17 Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 19 stycznia 2017r.  dotyczącej  udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

 przyjęcia  „Zintegrowanej  strategii  rozwoju  dla  obszaru  funkcjonalnego  powiatu
mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025”

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.  Przedstawił również protokół
z dnia 25.04.2017r. z przeprowadzenia 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, na temat projektów uchwał w sprawie:

    zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu,
    przyjęcia  „Zintegrowanej  strategii  rozwoju  dla  obszaru  funkcjonalnego  powiatu

mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025”.
Protokół z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów poinformował, że omówiona na komisji w ubiegłym
miesiącu  strategia  została  zaktualizowana  o  zapis  dotyczący  aktualności  Programu  opieki  nad
zwierzętami.
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Uchwała w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu
mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025”  została przyjęta
przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

 zmiany uchwały Nr XXVI/303/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Orzeszu na rok 2017

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

Kierownik Referatu ds.  Współpracy ze Stowarzyszeniami,  Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz
Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła, że wprowadzona zmiana pozwoli na organizację w ramach
tego  programu  letniego  wypoczynku  w  szkołach  podstawowych.  Dodała,  że  przy  okazji
wprowadzana jest  do programu zmiana nazwy referatu,  który odpowiedzialny jest  za realizację
zadań.

Uchwała  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXVI/303/16  Rady  Miejskiej  Orzesze  z dnia
17 listopada  2016r.  w sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Orzeszu na rok 2017 została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

 zmiany  uchwały  Nr  XXXV/385/13  z  dnia  20  czerwca  2013r.  dotyczącej  zasad
udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej
emisji na terenie Gminy Orzesze

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

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa i  Szkód Górniczych  wyjaśniła,
że podjęcie uchwały pozwoli przyjmować do 31 maja br. wnioski o dotację na dotychczasowych
zasadach. Dodała, że w najbliższym czasie zostanie opracowany nowy regulamin udzielania dotacji
na ten cel, który będzie dostosowany do zapisów uchwały podjętej przez Sejmik Województwa
Śląskiego.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/385/13 z dnia 20 czerwca 2013r. dotyczącej zasad
udzielenia  dotacji  celowej  z  budżetu  miasta  osobom  fizycznym  na  likwidację  niskiej  emisji
na terenie Gminy Orzesze została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

Przewodniczący  zwrócił  uwagę  na  rozdane  radnym  materiały  dotyczące możliwości  składania
w dniach 15–26 maja wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu SMOG
STOP, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Kierownik  Referatu  poinformowała,  że  takie  materiały  zostały  dostarczone  również  do
poszczególnych  parafii,  celem  ich  ogłoszenia.  Zwróciła  się  również  do  radnych  o  ich
rozpropagowanie wśród mieszkańców.

 zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu. Dodał, że zmiana statutu związana jest ze zmianą
lokalizacji filii bibliotecznych w centrum oraz w Jaśkowicach.

Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu została przyjęta przy
14 gł. „za” - jednogłośnie.
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 wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Orzeszu przy
ul.Fabrycznej,  oznaczonej  jako  działka  nr  1071/28  (dwa  projekty  uchwał
o powierzchni 15m2)

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  dzierżawy  dotyczą  dotychczasowych  dzierżawców  terenów  pod  postawienie
pomieszczeń tymczasowych.

Uchwały Nr XXXII/375/17 oraz Nr XXXII/376/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
części  nieruchomości  położonych  w  Orzeszu  przy  ul.Fabrycznej,  oznaczonych  jako  działki
nr 1071/28 w drodze oddzielnego głosowania zostały przyjęte przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

 wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Orzeszu przy
ul.Fabrycznej,  oznaczonej  jako  działka  nr  1074/28  (trzy  projekty  uchwał
o powierzchniach: 268,4m2, 280m2, 323m2)

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  dzierżawy dotyczą  dotychczasowych  dzierżawców  terenów pod  prowadzenie
ogródków działkowych.

Uchwały Nr XXXII/377/17, Nr XXXII/378/17 oraz Nr XXXII/379/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie części nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.Fabrycznej oznaczonych
jako działki nr 1074/28 w drodze oddzielnego głosowania zostały przyjęte przy 14 gł. „za” - jedno-
głośnie. 

 wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy
ul.ks.Henryka Bednarczyka

Wycofane z porządku obrad.

 podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Orzesze
Przewodniczący poinformował,  że  ponownie  złożona  skarga w sprawie  zmiany stanu wody na
gruncie ze szkodą dla gruntów skarżącej, była analizowana przez Komisję Ładu i Porządku oraz
Przestrzegania  Prawa.  Przedstawił,  że  stanowiskiem  Komisji  jest  podjęcie  uchwały  w  sprawie
podtrzymania  stanowiska Rady Miejskiej  wyrażonego w drodze uchwały podjętej  na marcowej
sesji.

Sekretarz Miasta dodała, że od czasu analizowania tematu przez Komisję Ładu i Porządku oraz
Przestrzegania  Prawa wpłynęło  jeszcze  jedno pismo Samorządowego  Kolegium Odwoławczego
przekazujące kolejną skargę w tej samej sprawie. Wyjaśniła, że po konsultacji z Radcą Prawnym
w drodze jednej uchwały można załatwić obie skargi. Dopowiedziała, że zgodnie z  art.239 KPA
organ rozpatrujący skargę może podtrzymać swoje wcześniejsze stanowisko, jeżeli skarga została
wcześniej uznana za bezzasadną a ponownie złożona nie wskazuje nowych okoliczności. Odczytała
pisma skarżącej.

Radny Bartłomiej Marek zaproponował przeprowadzenie głosowania imiennego, co nie spotkało
się z akceptacją. Radny Eugeniusz Szala stwierdził, że nie widzi potrzeby przeprowadzenia takiego
głosowania.
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Uchwała  dotycząca  podtrzymania  stanowiska  w  sprawie  skargi na  Burmistrza  Miasta  Orzesze
została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

 wyrażenia  woli  przystąpienia  Miasta  Orzesze  do  Związku  Metropolitarnego
w województwie śląskim po jego formalnym utworzeniu

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

Sekretarz Miasta poinformowała, że dnia 10 kwietnia br. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę
mówiącą o wystąpieniu do 40 gmin o podjęcie uchwał dotyczących przeprowadzenia konsultacji
społecznych w sprawie przystąpienia miasta do Związku Metropolitarnego. Dodała,  że z terenu
Powiatu  Mikołowskiego  dwie  gminy Ornontowice  i  Orzesze  zostały w tej  uchwale  pominięte,
dlatego  jest  propozycja  podjęcia  uchwały,  która  pozwoli  burmistrzowi  prowadzić  rozmowy
dotyczące włączenia Orzesza do tego Związku po jego formalnym utworzeniu.

Burmistrz  stwierdził,  że  zadaniem  Związku  będzie  realizowanie  zadań  w  ramach  środków
przekazywanych przez gminy. Dodał, że brak włączenia Orzesza do Związku od samego początku
daje możliwość przyglądania się w jaki sposób zadania przez Związek będą realizowane.

Przewodniczący przedstawił,  że  Poseł  na Sejm RP Krzysztof  Sitarski  poinformował o złożonej
w  Ministerstwie  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  interpelacji  zawierającej  pytanie  czy
w  projektowanej  nowelizacji  ustawy o  związkach  metropolitarnych  uwzględnia  się  możliwość
utworzenia  metropolii  składającej  się  z  miast  wchodzących  w  skład  obszaru  przemysłowo-
gospodarczego Rybnickiego Okręgu Węglowego. Poinformował, że zarówno z treścią interpelacji
jak i odpowiedzi można zapoznać się Biurze Rady.

Uchwała w sprawie  wyrażenia woli  przystąpienia Miasta Orzesze do Związku Metropolitarnego
w  województwie  śląskim  po  jego  formalnym  utworzeniu została  przyjęta  przy  14  gł.  „za”  -
jednogłośnie.

7.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  została  złożona  przez  Radnego
Damiana Kiecka interpelacja dotycząca niewłaściwej jakości energii elektrycznej. Odczytał treść
interpelacji  oraz  pisma  wystosowanego  w  tej  sprawie  przez  Burmistrza  Miasta  do  Turon
Dystrybucja SA.

8.Zapytania i wolne wnioski

1/ Przewodniczący przedstawił:
 pismo Posła Krzysztofa Sitarskiego przekazujące informację w sprawie zbiornika Racibórz

Dolny  i  koncepcji  budowy  Kanału  Odra  –  Dunaj  oraz  Kanału  Śląskiego  w  celu
przywrócenia żeglowności dróg wodnych śródlądowych,

 pismo Posła  Krzysztofa  Sitarskiego  dotyczące  konsultacji  odnośnie  wpływu zmian przy
rozliczeniach  podatku  od  towarów i  usług  (VAT)  na  działalność  instytucji  administracji
publicznej i przedsiębiorstw,

 zapytanie Posła Krzysztofa Gadowskiego kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej
w sprawie podwyżek dla nauczycieli jak i subwencji oświatowej,

 pismo  Sołtysa  Zgonia  dotyczące  problemów  związanych  z  nadmiarem  wód
powierzchniowych. Dodał, że na dzień 11 maja br. zostało zwołane spotkanie z sołtysami na
temat rowów melioracyjnych na terenie miasta,
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 pismo Biblioteki Śląskiej przekazujące informację o wynikach pracy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Orzeszu,

 pismo  kierowane  do  Sołtysów  Zgonia,  Królówki  i  Woszczyc  przez  Silesian  Coal  SA
informujące  o  sporządzonym  tekście  ujednoliconym  Raportu  o  oddziaływaniu  na
środowisko w zakresie udostępnienia i zagospodarowania złoża węgla kamiennego „Żory-
Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego. 

2/ Przewodniczący przypomniał o:
 konieczności złożenia do dnia 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień

31.12.2016r.,
 organizowanym  dnia  17  maja  br.  wyjeździe  do  PPHU  „KOMART”  celem  zwiedzenia

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  

3/  Naczelnik Wydziału Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami poinformował,
że  wpłynęło  zawiadomienie  Wojewody  Śląskiego  o  wszczęciu  postępowania  nadzorczego
dotyczącego uchwały Rady Miejskiej  Orzesze w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw Woszczyce oraz Królówka, Etap III –
sołectwo Woszczyce.  Wyjaśnił,  że  głównym powodem wszczęcia  tego postępowania  jest  zapis
w planie, który zakazuje prowadzenia działalności mogących znacząco oddziaływać na środowisko
na  terenie  gdzie  udokumentowano  złoża  węgla.  Dodał,  że  poprawienie  projektu  planu  będzie
wiązało  się  z  jego  ponownym  uzgodnieniem,  wyłożeniem,  poddaniem  dyskusji  publicznej
i uchwaleniem.

4/ Burmistrz poinformował o:
 unieważnionym przetargu na budowę żłobka.  Dodał,  że po uzyskaniu informacji  Urzędu

Wojewódzkiego zdecydowano się na wydłużenie do lipca 2018r. terminu realizacji zadania,
co może mieć wpływ na oferowaną przez wykonawców cenę,

 unieważnionym  przetargu  na  odbiór  odpadów  komunalnych.  Wyjaśnił,  że  w  nowym
przetargu  zmienione  zostaną  warunki  odbioru  odpadów  poprzez  zmniejszeni  ilości
odbieranych  odpadów zielonych,  wprowadzenie limitów w Punkcie Selektywnej  Zbiórki
Odpadów  Komunalnych.  Dodał,  że  mieszkańców  należy  zachęcać  do  prowadzenia
maksymalnie  możliwej  segregacji  odpadów,  gdyż  odbiór  odpadów  zmieszanych  jest
najdroższy.  Stwierdził,  że  przeprowadzony  remont  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania
Odpadów  Komunalnych  z  pewnością  wpłynął  również  na  podwyższenie  cen  odbioru
odpadów dostarczanych przez firmy na tą Instalację,

 tym,  że  Powiat  Mikołowski  nie  otrzymał  dofinansowania  do  remontu  ul.Żorskiej,
w związku z czym analizowana jest kwestia doraźnego zabezpieczenia jej stanu. Stwierdził,
że na to doraźne zabezpieczenie mogłaby być przeznaczona kwota w wysokości 150tys.zł
z budżetu gminy oraz w wysokości 250tys.zł z budżetu powiatu. Dodał, że pozostała część
środków  zabezpieczonych  w  budżecie  gminy  mogłaby  być  wykorzystana  na
przeprowadzenie  remontów dróg gminnych  w większych  zakresach,  gdyż  dokumentacje
zostały wykonane na całej długości dróg wskazanych do remontu, 

 o  rozmowach  przeprowadzonych  z  Zarządem  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach,
w wyniku których udało się wynegocjować poprawienie bezpieczeństwa na ul.Mikołowskiej
(odcinek od ul. Waryńskiego do ul. Kwiatowej) poprzez poszerzenie i utwardzenie pobocza
w  ramach  remontów  bieżących,  a  także  przesunięcie  znaków  na  tym  odcinku.  Dodał,
że  została  również  podniesiona  zapadnięta  studzienka  kanalizacyjna.   Dopowiedział,  że
będzie  również  czynił  starania  o  przeprowadzenie  remontu  ul.Mikołowskiej  na  całej  jej
długości. 
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5/ W związku z pytaniem wyjaśniono, że sprawy regulacji terenów będących własnością kolei są
w toku. Dodano, że teren w Jaśkowicach w rejonie ul.Rajcy będzie można załatwić bezpłatnie,
natomiast odnośnie regulacji terenu w rejonie dworca głównego, Komisja Ładu i Porządku oraz
Przestrzegania  Prawa  zaakceptowała  działania  dot.  odpłatnego  przekazanie  terenu,  tylko  trzeba
będzie prowadzić negocjacje co do ceny.

6/  Radny  Piotr  Szola  poinformował  o  odbytym  w  Zarządzie  Dróg  Wojewódzkich  spotkaniu
dotyczącym przebudowy drogi nr 925, gdzie m.in.. poruszana była kwestia przejścia dla pieszych
w rejonie Huty Szkła, które planowane jest do likwidacji.

W  związku  z  poruszoną  sprawą  dotyczącą  utrudnionego  wyjazdu  samochodów  TIR  z  ulicy
Szklarskiej na ul.Gliwicką, Naczelnik Wydziału Komunalnego poinformował, że w tym temacie
były pisemne wystąpienia Huty Szkła i wszystkie uwagi były przesłane zarówno do projektanta jak
i  do  Zarządcy  Drogi.  Dodał,  że  łuki  zostały  zwiększone  na  tyle  ile  było  to  możliwe  przy
wykorzystaniu terenów będących własnością zarządcy drogi. 

7/  Radny  Eugeniusz  Buchalik  zwrócił  się  o  rozważenie  możliwości  wyczyszczenia  chodnika
biegnącego od ul.Gliwickiej w kierunku wieży ciśnień, gdyż w związku z jego zarośnięciem piesi
zmuszeni są do korzysta z jezdni. 
Poruszył  także  kwestię  konieczności  zobowiązywania  inwestorów  do  odtwarzania  urządzeń
melioracyjnych,  aby  nie  dochodziło  do  zaburzania  stosunków  wodnych.  Stwierdził,  że  starsze
osoby znają przebieg drenów i przy ich pomocy można by odtworzyć ich bieg oraz nanieść na
stosowne mapy. 

8/  Sekretarz  Miasta  poinformowała,  że  w  wyniku  ustawy  uchwalonej  przez  Sejm,  gmina  do
września 2017 roku ma obowiązek usunięcie  z  przestrzeni  publicznej  nazw, które upamiętniają
osoby,  organizacje  czy  wydarzenia  propagujące  komunizm.  Dodała,  że  wypełniając  obowiązek
ustawowy,  burmistrz  wystąpił  już  do  katowickiego  oddziału  Instytutu  Pamięci  Narodowej
o  wskazanie  nazw ulic,  które  w Orzeszu będą  musiały  ulec  zmianie.  Przedstawiła,  że  zgodnie
z  wytycznymi  IPN-u  wskazane  do  zmiany  zostały  następujące  nazwy  ulic:  Armii  Ludowej,
K.Marksa,  Gen.Ziętka  oraz  prawdopodobnie  Majakowskiego,  gdyż  nazwa  wciąż  znajduje  się
w  trybie  konsultacji  ze  względu  na  trudność  w  jednoznacznej  ocenie  historycznej  tej  postaci.
Dopowiedziała,  że  IPN  wskazał  również  do  zmiany  nazwy  ulic  Sawickiej,  Krasickiego  oraz
22 Lipca,  odnośnie których Radzie Miejskiej  zostanie  przedłożony projekt uchwały zawierający
doprecyzowanie  obecnej  nazwy z uzasadnieniem,  tak aby obowiązujące  nazwy mogły pozostać
niezmienione. 
 
 
 

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

Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 17,30.

           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. Kiecka Damian
5. Mach Jan 
6. Marek Bartłomiej 
7. Matuszczyk Grażyna
8. Mrowiec Damian
9. Potysz Teresa
10. Spendel Jan 
11. Szala Eugeniusz
12. Szola Piotr
13. Tabacki Aleksander
14. Zgoł Janusz

Radni nieobecni:
-  Gazda Rajmund 

W Sesji wzięli również udział:

 p.Mirosław Blaski - Burmistrz Miasta
 p.Sylwia Krawczyk - Z-ca Burmistrza Miasta
 p.Jolanta Szubert - Sekretarz Miasta
 p.Iwona Burszka - Skarbnik Miasta
 p.Wiesław Klar - Kierownik ZGKiM
 p.Izabela Kłosko - Kierownik Biblioteki
 p.Alina Mika - Naczelnik Wydziału UM
 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.Teresa Macioszek - Kierownik Referatu UM
 p.Tomasz Szier - Kierownik Referatu UM
 p.Barbara Petniakowska - Komendant SM
 Radca Prawny
 przedstawiciele prasy

Orzesze, dnia 15.05.2017r.
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