
Protokół  Nr XXXV/17
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 04 lipca 2017r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr XXXV/396-422/17.

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 Marię Mierzwa-Owczarek.

Przewodniczący powołał również:
 sekretarza obrad – proponując kandydaturę p.Grażyny Matuszczyk,
 Komisję Uchwał i Wniosków – proponując kandydatury p.Józefa Bańczyk oraz p.Grażyny

Bortlik. 

Jako Przewodniczącego Komisji wskazano Radnego Józefa Bańczyk.

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

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący  poinformował  o  konieczności  uzupełnienia  porządku  obrad  o  dwa  dodatkowe
projekty uchwał w sprawie:

• nazwy ulicy Armii Ludowej,
• nazwy ulicy gen.Ziętka.

Wyjaśnił, że podjęcie uchwał związane jest z tzw. ustawą dekomunizacyjną i jeśli nie uchyli ich
nadzór  prawny  Wojewody  to  mieszkańcy  nie  będą  musieli  zmieniać  swoich  dokumentów  (w
związku ze zmianą nazewnictwa ulic). Dodał, że projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane
przez  Komisje:  Ładu  i  Porządku  oraz  Przestrzegania  Prawa  i  Gospodarki  Komunalnej,
Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

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

Przewodniczący poinformował,  że  zachodzi  również  konieczność  wycofania  z  porządku  obrad
projektu uchwały w sprawie zmiany części ulicy Krasickiego, ponieważ Komisja Ładu i Porządku
oraz  Przestrzegania  Prawa  zawnioskowała,  aby  nazwę  ulicy  Krasickiego  pozostawić  na  całym
przebiegu drogi. 
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Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wniosek  dotyczący  zmiany  porządku  obrad  o  wyżej
przedstawioną uwagę. 
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.

Przewodniczący zaproponował także rozszerzenie porządku obrad o przegłosowanie zgłoszonych i
nieuwzględnionych poprawek z protokołu z XXXIV Sesji. 
 
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wniosek  dotyczący  zmiany  porządku  obrad  o  wyżej
przedstawioną uwagę. 
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.

3.Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek z protokołu z XXXIII i XXXIV
Sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący poinformował, że przed Sesją do protokołu nr XXXIII nie została zgłoszona żadna
uwaga,  zaś  do  protokołu  nr  XXXIV  Radny  Janusz  Zgoł  zgłosił  jedną  uwagę,  która  została
uwzględniona.  Powiedział,  że  uwaga  dotyczyła  zapisu,  że  Radny proponował,  aby unieważnić
przetarg i w okresie przejściowym podpisać umowę z wolnej ręki na odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych. 

4.Problemy bezpieczeństwa miasta Orzesza:
• sprawozdanie Komendanta Miejskiego OSP

Komendant Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych w Orzeszu p.Joanna Kociubińska przedstawiła
sprawozdanie  z  działalności  jednostek  za  okres  od  01.01.2017r.  do  31.06.2017r.,  co  zostało
zamieszczone w załączniku Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Pani Joanna Kociubińska poinformowała, że w ostatnim czasie doszło do dużego pożaru w Zawiści.
Powiedziała,  że  w akcji  ratowniczej  brały udział  jednostki  z  całego powiatu.  Dodała,  że akcja
przebiegała  sprawnie  i  było  odpowiednie  zapatrzenie  wodne  (wykonano  telefon  do  RPWiK  z
informacją  o  zwiększonym  poborze  wody).  Dopowiedziała,  że  jedynym  problemem  było
zachowanie osób prywatnych, których samochody blokowały miejsce zdarzenia,  nie pozwalając
tym  samym  swobodnie  przemieszczać  się  służbom.  Stwierdziła,  że  należy  wypracować  jakieś
procedury, aby w przyszłości nie dochodziło już do takich zdarzeń. 

Na posiedzenie przybył Radny Janusz Zgoł – 13 osób obecnych na sali.

Odpowiadając na zadane pytanie Komendant Miejski OSP wyjaśniła, że na bieżąco monitorowane i
usuwane  są  zagrożenia  związane  z  podpaleniami  w  lesie  przy  ul.Żorskiej  w  Zawadzie  (rejon
Pasiek). 

• sprawozdanie Komendanta Policji 
Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu p.Krzysztof Midziałek omówił stan bezpieczeństwa w
mieście.  Informacja  w  tej  sprawie  została  zamieszczona  w  załączniku  Nr  2  do  niniejszego
protokołu. 

Komendant  Komisariatu  Policji  zauważył,  że  dynamika  przestępstw  w  mieście  jest  o  połowę
mniejsza niż w poprzednich latach. 

Odpowiadając na pytania p.Krzysztof Midziałek wyjaśnił, że:
– 1 lipca br. został uzupełniony ostatni wakat osobowy w komisariacie,
– zespół patrolowo–interwencyjny liczy 12 etatów,
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– komisariat  liczy  5  etatów  dyżurnych  i  w  ostatnich  miesiącach  nie  było  oddelegowań
policjantów do innych komórek policji,

– w komisariacie pracuje czterech dzielnicowych z czego trzech patroluje teren Orzesza, zaś
jeden Ornontowic,

– remont budynku komisariatu zakończył  się w 2015r.,  biura zostały wyposażone m.in.  w
nowy sprzęt komputerowy,

– sprawami  wykroczeń  na  terenie  miasta  zajmuje  się  Wydział  Prewencji  Komendy
Powiatowej Policji w Mikołowie,

– dyslokacja  funkcjonariuszy  ruchu  drogowego  odbywa  się  na  podstawie  zdarzeń  na
poszczególnych drogach.  Dodał,  że  tą  sprawą zajmuje się  Naczelnik Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Zaproponował, aby wystąpić do Naczelnika z
pismem odnośnie interwencji na poszczególnych drogach. Dodał, że można również wejść
na Krajową Mapę Zagrożeń i tam dokonać zgłoszenia,

– w momencie wystąpienia  zagrożenia  policja  zabezpiecza  miejsca  zdarzenia,  tak  aby nie
doszło do żadnej tragedii,

– podczas Orzeskiego Powitania Lata policja nie odnotowała żadnych incydentów. 

Radny  Eugeniusz  Buchalik  zawnioskował,  aby  przekazać  do  Komendy  Powiatowej  Policji  w
Mikołowie sugestię, aby zwrócić większą uwagę i stawiać patrole z radiowozami przy ul.Żorskiej,
ul.Rybnickiej, ul.Jaśkowickiej i ul.Mikołowskiej. Dodał, że wniosek jest poparty ilością zdarzeń na
tych drogach. 

Radna Teresa Potysz zapytała, czy policja powinna zgłaszać sprawy zniszczeń znaków drogowych
przy wypadkach drogowych. Powiedziała, że znak na skrzyżowania ul.Traugutta i ul.Jaśkowickiej
po wypadku nie został ponownie ustawiony. 
 

Radni dyskutowali na temat pożaru w Zawiści, poproszono, aby uczulić funkcjonariuszy policji
oraz  Straży  Miejskiej,  żeby  w  razie  pożarów  w  pierwszej  kolejności  utrzymywać  służbom
ratowniczym otwarty dostęp do miejsca zdarzenia.  

Burmistrz  stwierdził,  że  w  Powiecie  Mikołowskim  brakuje  procedur,  które  regulowałyby
zachowanie  służb  w  sytuacjach  krytycznych.  Dodał,  że  poruszy  tę  kwestię  w  rozmowie  z
Komendantem Powiatowym Policji. 

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym 
Burmistrza poinformował, że:

– podczas Orzeskiego Powitania Lata nie  odnotowano żadnych incydentów. Dodał,  że już
kilka  tygodni  wcześniej  odbywały  się  spotkania  z  Komendantem  Powiatowym  Policji
odnośnie odpowiedniego zabezpieczenia tej imprezy masowej. Dopowiedział, że dziękuje
wszystkim służbom: MOK, ZGKiM, SM, Policji, pracownikom urzędu oraz harcerzom za
sprawne przeprowadzenie oraz pomoc w organizacji imprezy,

– nie  udało  się  pozyskać  dofinansowania  na  remont  szatni  na  stadionie  MKS  „Sokół”,
ponieważ przy ocenie wniosku w pierwszej kolejności brane są pod uwagę aktualne sukcesy
klubów sportowych,

– potrzebny jest  kapitalny remont  szatni  na  Orliku,  dlatego  rozeznawany jest  m.in.  temat
budowy piętrowych szatni,
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– nie wiadomo czy w następnych latach będzie dofinansowanie do animatorów na Orliku,
– podczas spotkania komitetów partnerskich Powiatu Mikołowskiego i  Reńskiego Powiatu

Neuss miasto Dormagen – Zons wystąpiło do Orzesza z propozycją nawiązania kontaktów
(miasto partnerskie bądź miasto przyjaźni),

– przy  urzędzie  powstał  skwer  z  okazji  55  –  lecia  nadania  Orzeszu  praw  miejskich.
Przedstawił treść tablicy, jaką proponuje się ustawić na tym skwerze wraz z kapsułą czasu,
w  której  umieszczone  zostaną  najważniejsze  informacje  dotyczące  miasta  wraz  z
dokumentacją fotograficzną.

Rada Miejska zaakceptowała zamontowanie tablicy na skwerze, który powstał z okazji  55 – lecia
nadania Orzeszu praw miejskich – 13 gł. „za” jednogłośnie. 

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

W związku z pytaniami wyjaśniono, że:
– prowadzona jest korespondencja w sprawie pozyskania zabytkowego skrzyżowania torów

tzw. „krzyżówki”,
– ze  względu na  duży zakres  prac  przedłużono na kolejny rok wykonanie całego zadania

budowy  niekomercyjnej  ogólnodostępnej  infrastruktury  sportowej  w  ramach  Lokalnej
Grupy Działania,

– środki na wypłatę dodatków energetycznych przyznawane są w formie dotacji celowej przez
Wojewodę Śląskiego,

– przeprowadzono dwa przetargi na dowóz dzieci do placówek oświatowych, ponieważ po
otwarciu  ofert  pierwszego  przetargu  ceny  jednostkowe  znacznie  przewyższały  ceny  z
zeszłego roku. Dodano, że kwota zabezpieczona w budżecie, na to zadanie, również była
niższa. Dopowiedziano, że po drugim przetargu ceny jednostkowe były niższe i można było
zawrzeć umowę z firmą na realizację tego zadania,

– RDOŚ  zawiesił  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu
złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego
„Orzesze”. Stwierdzono, że zawieszenie nastąpiło na prośbę inwestora Silesian Coal i może
trwać maksymalnie przez 3 lata. Dopowiedziano, że jeśli w tym czasie inwestor nie wniesie
o wznowienie postępowania zostanie ono zakończone,

– na  Orliku  przeprowadzono  konserwację  nawierzchni,  która  polegała  na  czesaniu  i
doklejaniu trawy. Dodano, że kolejne konserwacje będą przeprowadzane jesienią tego roku,

– złożono w Starostwie Powiatowym dokumentację dot. oczyszczalni ścieków w Zawiści z
wnioskiem o pozwolenie na budowę,

– budowa  rurociągu  tranzytowego  jest  na  etapie  decyzji  lokalizacyjnej,  która  wydawana
będzie przez  Miasto Łaziska Górne,

– zgodnie  z  zapisami  nowego  regulaminu  dofinansowania  do  likwidacji  niskiej  emisji
dofinansowanie  do  zadania  wymiany  źródła  ciepła  może  wynosić  30%  nie  więcej  niż
4 tys.zł,

– trwają  rozmowy z  firmami  zajmującymi  się  pozyskiwaniem  środków  zewnętrznych  na
dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła,

– 10 wniosków z zeszłego roku i 70 wniosków z tego roku oczekuje na dofinansowanie w
ramach miejskiego programu likwidacji niskiej emisji,

– zmieniły się przepisy odnośnie wycinki drzew i wszystkich informacji na ten temat udziela
Referat  Ochrony Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa i  Szkód Górniczych.  Dodano,  że  w
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urzędzie można również pobrać odpowiednie formularze,
– oczekuje  się  na  ocenę  przez  Marszałka  Województwa  Śląskiego  wniosku  dotyczącego

Orzeskiego Centrum Możliwości - Rewitalizacja obiektu OSP Orzesze. 

Komendant Komisariatu Policji poinformował, że odchodzi ze służby i podziękował Radnym oraz
Burmistrzowi za wszystkie lata współpracy.

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

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  przedstawiła  zaproponowane  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej
zmiany, co zostało zamieszczone w załączniku Nr 3 do niniejszego protokołu. 

Radny  Eugeniusz  Szala  poruszył  sprawę  budowy  żłobka  miejskiego.  Zauważył,  że  radni
przegłosowali  już  pewną  pulę  pieniędzy  na  to  zadanie  z  zapewnieniem,  że  nie  trzeba  będzie
przesuwać już więcej środków finansowych. 

Burmistrz  powiedział,  że  trzy  przetargi  na  budowę  żłobka  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą
zostały unieważnione, ze względu na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez oferentów. Dodał,
że przy poszczególnych przetargach jednak można było zaobserwować spadek zaproponowanych
cen. Stwierdził, że w mieście jest duże zapotrzebowanie na żłobek. 

Radny Eugeniusz Buchalik zwrócił uwagę, że być może budowa i otwieranie żłobka miejskiego nie
jest konieczne skoro w mieście obecnie powstają dwa prywatne żłobki. Dodał, że funkcjonowanie
żłobka miejskiego będzie każdego roku generować dodatkowe koszty dla  gminy.  Zauważył,  że
rodzice,  którzy  pozostają  w  domu  ze  swoimi  dziećmi  nie  otrzymują  z  tego  tytułu  żadnego
dodatkowego dofinansowania. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2017-2030
została przyjęta przy 9 gł. „za”, 2 gł. „przeciw” 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 zaproponowane przez Burmistrza Miasta zmiany w budżecie
wraz z wprowadzoną autopoprawką, co stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

Odpowiadając na pytanie Pan Wiesław Klar poinformował, że:
•  w  ramach  zakupu  oprogramowania  do  obsługi  administracyjnej  cmentarza  komunalnego
stworzona zostanie interaktywna mapa cmentarza, seria zdjęć poszczególnych nagrobków oraz
baza danych. Dodał, że z bazy będzie można również korzystać na urządzeniach mobilnych,
• zostanie  wykonane  145m  ogrodzenia  wokół  cmentarza  komunalnego  wraz  z  miejscami
parkingowymi.
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Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok po odczytaniu została przyjęta
przy 12 gł. „za” - jednogłośnie.

– zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/315/16 z dnia 15 grudnia 2016r.
dotyczącej  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.

Przewodniczący  poinformował,  że  projekt  uchwały  dotyczy  zmiany  jednostkowej  stawki  na
remont, utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym.  

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/315/16 z dnia 15 grudnia
2016r.  dotyczącej  ustalenia  stawek  dotacji  przedmiotowych  dla  samorządowego  zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2017 rok została przyjęta przy
12 gł. „za” - jednogłośnie. 

– zmiany Uchwały Nr XXVI/305/16 z dnia 17 listopada 2016r. Rady Miejskiej w Orzeszu
w  sprawie  rocznego  programu  współpracy  Miasta  Orzesze  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  wymienionymi  w  art.3  ust.3  ustawy  o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

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

Przewodniczący przedstawił również protokół z dnia 29.06.2017r. 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:

 określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli
niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze,

 zmiany Uchwały nr XX/236/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 kwietnia 2016r. w
sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  określającego  wysokość  oraz
szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  za  wysługę  lat,  motywacyjnego,
funkcyjnego,  za  warunki  pracy  oraz  szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania
wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw
nauczycieli, a także wysokość nagród, 

 zmiany Uchwały Nr XXVI/305/16 z dnia 17 listopada 2016r. Rady Miejskiej w Orzeszu
w  sprawie  rocznego  programu  współpracy  Miasta  Orzesze  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  wymienionymi  w  art.3  ust.3  ustawy  o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,

 ogłoszenia  tekstu  jednolitego  Statutu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Orzeszu.   

Protokół z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  powiedział,  że  proponuje  się  zwiększenie  środków  na  realizację  rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przekazanie małego grantu w wysokości
10tys.zł dla UKTS „Sokół”, którego koszty utrzymania wzrosły ze względu na awans do I ligii
tenisa stołowego.
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Sekretarz p.Jolanta Szubert poinformowała, że w tym roku w ramach otwartych konkursów ofert
UKTS „Sokół” otrzymał 24 tys. zł. Dodała, że organizacja otrzymała również 18 tys.zł ze  środków
przeznaczonych na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/305/16 z dnia 17 listopada 2016r. Rady Miejskiej w
Orzeszu  w  sprawie  rocznego  programu  współpracy  Miasta  Orzesze  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  wymienionymi  w  art.3  ust.3  ustawy  o  działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok została przyjęta przy 12 gł. „za” jednogłośnie. 

– oceny zasobów pomocy społecznej miasta Orzesze
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Ładu i
Porządku oraz Przestrzegania Prawa.

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  p.Danuta  Piwońska  poinformowała,  że
konieczność  podjęcia  uchwały  w  sprawie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  miasta  Orzesze
wynika  z  ustawy  o  pomocy  społecznej.  Dodała,  że  jest  to  materiał  wykorzystywany  przy
planowaniu  budżetu  na  kolejny  rok.  Omówiła  wnioski  końcowe  oceny  zasobów  pomocy
społecznej.

Odpowiadając na pytanie Burmistrz powiedział, że po wakacjach planuje się rozpocząć remont i
adaptację pomieszczeń przy ul.Powstańców 5 pod kątem planowanego przeniesienia Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Uchwała  w  sprawie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  miasta  Orzesze  została  przyjęta  przy
12 gł. „za” jednogłośnie. 

– ogłoszenia  tekstu  jednolitego  Statutu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Orzeszu

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Ładu i
Porządku oraz Przestrzegania Prawa.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p.Danuta Piwońska wyjaśniła,  że zgodnie z
obowiązującym prawem, po dokonanych zmianach w statucie jednostki należy podjąć jednolity
tekst tego aktu prawa miejscowego. 

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Orzeszu została przyjęta przy 12 gł. „za” jednogłośnie. 

– wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego
na III piętrze i części dachu budynku komunalnego w Orzeszu ul.Fabryczna 1

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

Pan  Wiesław  Klar  wyjaśnił,  że  dzierżawa  na  rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy  dotyczy
pomieszczenia na serwerownię oraz powierzchni dachowej jednej z telefonii komórkowych. 

Uchwała  w sprawie  wyrażenia  zgody na  najem w trybie  bezprzetargowym lokalu  użytkowego
położonego na III piętrze i części dachu budynku komunalnego w Orzeszu ul.Fabryczna 1 została
przyjęta przy 12 gł. „za” jednogłośnie. 
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-  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje: 
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy, 

            - Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa, 
- Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu. 

Przewodniczący przedstawił również protokół z dnia 04.07.2017r. 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:

• wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
• wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
składanej  przez  właściciela  nieruchomości  zamieszkałej  położonej  na  terenie  Gminy
Orzesze. 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący powiedział,  że  po  dyskusjach  na  Komisach  radni  zadecydowali,  że  stawka  za
odbiór  odpadów komunalnych  będzie  wynosić  15  zł  od  osoby w gospodarstwie  domowym za
odpady zbierane w sposób selektywny i 40zł za odpady zbierane w sposób nieselektywny. 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi p.Tomasz Szier poinformował, że nowe
stawki  będą  obowiązywały od 1 września  br.  Dodał,  że  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
dostosowano kolory worków na odpady. 

Uchwała w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty została przyjęta przy 12 gł. „za” jednogłośnie. 

– wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
składanej  przez  właściciela  nieruchomości  zamieszkałej  położonej  na  terenie  Gminy
Orzesze

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje: 
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy, 
- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa. 

Pan Tomasz Szier  wyjaśnił,  że  wzór deklaracji  został  dostosowany do wybranej  przez radnych
stawki za odbiór odpadów komunalnych.

Uchwała  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy
Orzesze została przyjęta przy 12 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.
Przewodniczący  powiedział,  że  dzierżawa  na  rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy  dotyczy
pomieszczenia gospodarczego.
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Uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  położonej  w
Orzeszu przy ul.Fabrycznej, oznaczonej jako działka nr 1071/28 została przyjęta przy 12 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.

Przewodniczący powiedział, że dzierżawa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy dotyczy 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 12 gł. „za”
jednogłośnie. 

– wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy
ul.Bocznej

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

Przewodniczący powiedział, że dzierżawa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy dotyczy ogródka
przydomowego. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Orzeszu przy
ul.Bocznej została przyjęta przy 12 gł. „za” jednogłośnie. 

– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Przewodniczący  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  zapisami  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego proponuje się przejąć układ komunikacyjny ul.Łokietka i ul.Orzeszkowej. Dodał, że
Wydział Komunalny zawnioskował, aby realizować tam ciągi komunikacyjne. 

Odpowiadając na zadane pytanie Burmistrz powiedział, że koszt nabycia tej nieruchomości będzie
znany  po  wykonaniu  operatu  szacunkowego.  Dodał,  że  zwraca  uwagę,  aby  w  obecnie
opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego nie pokazywać dróg lokalnych tylko
wewnętrzne,  tak  aby gmina  nie  musiała  ponosić  dodatkowych  kosztów z  tytułu  przejmowania
gruntów. 

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej została przyjęta przy
11 gł. „za” i 1 gł. „przeciw”. 

– wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy  ul.Pisarka
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 752/203

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

Przewodniczący  wytłumaczył,  że  proponuje  się  zbyć  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomość
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położoną przy ul.Pisarka (działka nr 752/203) w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.Pisarka
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 752/203 została przyjęta przy 12 gł. „za”
jednogłośnie. 

– wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy  ul.Pisarka
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 753/203

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

Przewodniczący  wytłumaczył,  że  proponuje  się  zbyć  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomość
położoną przy ul.Pisarka (działka nr 753/203) w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.Pisarka
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 753/203 została przyjęta przy 12 gł. „za”
jednogłośnie. 

– nazwy ulicy Marksa
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje: 

- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy, 
- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa. 

Przewodniczący  wyjaśnił,  że  w  związku  z  wejściem w życie  ustawy o  zakazie  propagowania
komunizmu  lub  innego  ustroju  totalitarnego  przez  nazwy  budowli,  obiektów  i  urządzeń
użyteczności publicznej trzeba zmienić lub doprecyzować niektóre nazwy ulic w mieście.
Dodał,  że  proponuje  się  nadać  istniejącej  ul.Marksa  położonej  w  obrębie  Jaśkowice  nazwę
„Marksa” w celu upamiętnienia osoby Andrzeja Tadeusza Marksa – polskiego astronoma i pisarza.

Radny Damian Mrowiec zaapelował do radnych, aby nie popierać uchwał, które są pisane na siłę i
nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dodał, że wszystkie te uchwały mogą zostać uchylone
przez nadzór wojewody. Dopowiedział, że przy normalnym porządkowaniu nazw ulic na terenie
miasta również zmieniane są nazwy poszczególnych dróg i mieszkańcy są zobligowani do wymiany
dokumentów. 

Radny Bartłomiej  Marek  stwierdził,  że  należy  podjąć  wszystkie  uchwały  odnośnie  nazw  ulic,
ponieważ  trzeba  oszczędzić  mieszkańcom kosztów.  Dodał,  że  dzięki  uchwałom można  ukazać
nowe postacie i wydarzenia z historii naszego kraju. 

Radny Eugeniusz Szala przypomniał, że w Jaśkowicach kiedyś przeprowadzono ankietę odnośnie
zmian nazw ulic (Marksa, 22 Lipca) i prawie wszyscy mieszkańcy byli przeciw takim zmianom.

Uchwała w sprawie nazwy ulicy Marska została przyjęta przy 8 gł. „za”, 3 gł. „przeciw” i 1 gł.
„wstrzymującym się”. 

– nazwy ulicy Sawickiej
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje: 

- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy, 
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- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa. 

Przewodniczący powiedział, że proponuje się nadać istniejącej ul.Sawickiej położonej w obrębie
Zawada  nazwę  „Sawickiej”  w  celu  upamiętnienia  postaci  Marii  Sawickiej,  polskiej  działaczki
społecznej i adwokat. 

Uchwała w sprawie nazwy ulicy Sawickiej została przyjęta przy 8 gł. „za”. 3 gł. „przeciw” i 1 gł.
„wstrzymującym się”. 

– nazwy ulicy 22 Lipca
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje: 

- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy, 
- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa. 

Przewodniczący powiedział, że  proponuje się  nadać istniejącej ul.22 Lipca położonej w obrębie
Jaśkowice nazwę „22 Lipca” w celu upamiętnienia nadania Konstytucji Księstwu Warszawskiemu
przez Napoleona Bonapartego w 1807r. 

Uchwała w sprawie nazwy ulicy 22 Lipca została przyjęta przy 8 gł. „za”. 3 gł. „przeciw” i 1 gł.
„wstrzymującym się”. 

– nazwy ulicy Krasickiego
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje: 

- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy, 
- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa. 

Przewodniczący stwierdził,  że proponuje się nadać istniejącej ul.Krasickiego położonej w obrębie
Zawada nazwę „Krasickiego” w celu upamiętnienia postaci biskupa Ignacego Krasickiego. Dodał,
że nazwa ulicy zostanie nadana na całym jej przebiegu. 

Uchwała w sprawie nazwy ulicy Krasickiego została przyjęta przy 12 gł. „za” jednogłośnie. 

– nazwy ulicy Armii Ludowej
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Przewodniczący powiedział, że proponuje się pozostawić istniejącej ul.Armii Ludowej położonej w
obrębie Jaśkowice nazwę „Armii Ludowej” w celu upamiętnienia mieszkańców Orzesza, którzy
walczyli w jej szeregach z okupantem niemieckim. 

Uchwała w sprawie nazwy ulicy Armii Ludowej została przyjęta przy 9 gł. „za”, 2 gł. „przeciw” i
1 gł. „wstrzymującym się”. 

– nazwy ulicy gen.Ziętka
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Przewodniczący  powiedział,  że  proponuje  się  pozostawić  istniejącej  ul.gen.Ziętka  położonej  w
obrębie  Orzesze  nazwę  „gen.  Ziętka”  w  celu  upamiętnienia  postaci  generała  Jerzego  Ziętka
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zasłużonego dla Śląska polskiego polityka samorządowego, wicewojewody śląskiego, wojewody
katowickiego i posła na Sejm. 

Uchwała w sprawie nazwy ulicy gen.Ziętka została przyjęta przy 11 gł. „za” i 1 gł. „przeciw”.

– przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w Mieście Orzesze
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu. 

Sekretarz  p.Jolanta  Szubert  poinformowała,  że  ze  względu  na  powstające  w mieście  prywatne
żłobki należy podjąć uchwałę odnośnie planu nadzoru nad tymi placówkami. 

Uchwała  w  sprawie  przyjęcia  planu  nadzoru  nad  żłobkami  i  klubami  dziecięcymi  w  Mieście
Orzesze została przyjęta przy 11 gł. „za” (1 osoba nieobecna na sali). 

– nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 w Orzeszu, ul.K.Miarki 1a
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu. 

Sekretarz  wyjaśniła,  że  proponuje  się  podjąć  ramowy wzór statutów nowo utworzonych szkół.
Dodała, że szkoły na bazie tych uchwał będą podejmowały swoje szczegółowe statuty. 

Uchwała w sprawie  nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 w Orzeszu, ul.K.Miarki 1a została
przyjęta przy 12 gł. „za” jednogłośnie. 

– nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 w Orzeszu-Zawadzie, ul.Szkolna 44
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu. 

Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 w Orzeszu-Zawadzie, ul.Szkolna 44
została podjęta przy 12 gł. „za” jednogłośnie. 

– nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 7 w Orzeszu-Gardawicach, ul.Uczniowska 1
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu. 

Uchwała  w  sprawie  nadania  statutu  Szkole  Podstawowej  Nr  7  w  Orzeszu-Gardawicach,
ul.Uczniowska 1 została przyjęta przy 12 gł. „za” jednogłośnie. 

– określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli
niewymienionych  w  art.42  ust.3  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982r.  Karta  Nauczyciela
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu. 
Sekretarz wyjaśniła, że w związku z wprowadzeniem w VII i VIII klasie szkoły podstawowej etatu
doradcy  zawodowego  proponuje  się,  aby  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  dla  tego
stanowiska wynosił 25 godzin. 

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych
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w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze została przyjęta przy 12 gł. „za”
jednogłośnie. 

– o zmianie  uchwały  w sprawie  regulaminu wynagradzania  nauczycieli  określającego
wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  za  wysługę  lat,
motywacyjnego,  funkcyjnego,  za  warunki  pracy  oraz  szczegółowe warunki  obliczania  i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli, a także wysokość nagród

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

Sekretarz  wyjaśniła,  że  w regulaminie wynagradzania nauczycieli  proponuje się  zmienić zapisy
odnośnie przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom. Powiedziała,  że propozycją jest,
aby dodatek motywacyjny nie mógł przekroczyć 30% wynagrodzenia oraz był przyznawany w roku
szkolnym  na  czas  określony,  nie  krótszy  niż  niż  2  miesiące  i  nie  dłuższy  niż  6  miesięcy.
Dopowiedziała,  że  nauczycielom  nowozatrudnionym  prawo  do  dodatku  przysługiwałoby  po  6
miesiącach. Poinformowała, że dodatek motywacyjny nie będzie przysługiwał w okresie za który
nie otrzymuje się wynagrodzenia zasadniczego, w czasie urlopu dla poratowania zdrowia, w stanie
nieczynnym czy też nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

Sekretarz  wytłumaczyła,  że  wygląd  uchwały  zmienił  się  w  stosunku  do  przesłanego  radnym
projektu ze względu na wprowadzenie go do programu Legislator. Dodała, że merytoryczna treść
uchwały się nie zmieniła. 

Uchwała  o  zmianie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  określającego
wysokość  oraz  szczegółowe warunki  przyznawania  dodatków za  wysługę  lat,  motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość nagród
została przyjęta przy 12 gł. „za” jednogłośnie. 

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

Radny Eugeniusz Buchalik złożył interpelację ustną dotyczącą dodatkowego oznaczenia tablicy ze
znakiem Polski Walczącej umieszczonej na Pasternioku. Stwierdził, że symbol Polski Walczącej nie
wiąże się z historią pomnika na Pasternioku, dlatego pod tablicą powinna znaleźć się informacja
kogo i jakie wydarzenia upamiętnia. Dodał, że można by również zamieścić informację w jakich
okolicznościach została ufundowana i z jakiej okazji. Poprosił, aby tabliczkę umieścić przed dniem
1 września br. 

8.Zapytania i wolne wnioski
1/ Radny Eugeniusz Szala poruszył sprawę rewitalizacji stawu w Woszczycach. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że  Stowarzyszeniu  Kulturalno–Społecznemu „Piwnica”  wyrażono zgodę na
czasowe  zajęcie  omawianego  terenu  celem  wykonania  stosownych  prac  mających  na  celu
zrewitalizowanie stawu oraz terenu wokół niego, co ma za zadanie poprawienie wizerunku tego
miejsca. Dodał, że gmina nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnych kosztów. 

2/ Przewodniczący przedstawił pismo Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach informujące
o podjętej uchwale w sprawie podjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej skutecznych działań
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wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce. Pismo jest załącznikiem Nr 7 do protokołu.

3/ Przewodniczący poinformował, że po przeanalizowaniu przez Komisje pisma Stowarzyszenia
Zielone Orzesze, które było również przedstawiane na poprzedniej Sesji, wystosowana zostanie do
Stowarzyszenia  odpowiedź,  że  nie  stwierdzono  potrzeby  ani  zasadności  powoływania  komisji,
która zajmowałaby się sprawami związanymi z górnictwem w mieście. 

4/ Obecny na posiedzeniu Radny Powiatowy p.Józef Mrowiec poruszył następujące sprawy:
– zmian nazw ulic w związku tzw. ustawą dekomunizacyjną

Poinformował, że Zarząd Powiatu Mikołowskiego stoi na stanowisku, że wymiana dokumentów w
związku ze zmianą nazw ulic będzie pełnopłatna. 

– przyszłości Ośrodka Zdrowia przy ul.Św.Wawrzyńca
Powiedział, że obecnie nie trwają żadne rozmowy odnośnie sprzedaży budynku Ośrodka Zdrowia
w Orzeszu.

– remontów chodników i dróg powiatowych
Poinformował,  że  planowane  jest  wyremontowanie  ul.Gostyńskiej,  ul.Modrzewiowej  i  odcinka
ulicy Szkolnej. Dodał, że przewiduje się  również dalszy remont chodnika przy ul.Jaśkowickiej.
Dopowiedział, że nie udało się pozyskać dofinansowania w ramach tzw. „schetynówek” na remont
ul.Żorskiej, jednak w tym roku zlecone zostanie opracowanie kompleksowego projektu remontu tej
drogi i w następnym roku zostanie ona ponownie zgłoszona do dofinansowania. 

– uchwały antysmogowej
Zauważył,  że  uchwalenie  uchwały antysmogowej  spowoduje  wysokie  koszty dla  mieszkańców,
którzy będą musieli wymieniać swoje piece na te V kategorii. 

– problemów samorządów w związku z reformą oświaty i  przekształceniem gimnazjów w
szkoły podstawowe,
– Listu  Otwartego w sprawie  orzeskiego sportu,  który był  kierowany do władz  miasta  w

zeszłym roku.
Stwierdził,  że  dobrze  byłoby  zorganizować  jakieś  spotkanie  i  przedyskutować  temat  sportu,
głównie piłki nożnej w mieście, bowiem wiele dzieci i młodzieży z Orzesza trenuje w klubach poza
miastem. 

6/ Burmistrz stwierdził,  że sport w mieście jest na wysokim poziomie. Zauważył, że w ramach
otwartych  konkursów  ofert  co  roku  przeznacza  się  pulę  środków  na  kluby  sportowe  oraz
organizacje,  które  organizują różne zajęcia  sportowe dla  dzieci  i  młodzieży.  Dodał,  że  obecnie
powstaje  też  miejski  skate  park.  Dopowiedział,  że  z  końcem  roku  wygasa  umowa  dzierżawy
stadionu miejskiego z MKS „Sokół” i trzeba się będzie zastanowić jak dalej wykorzystać ten obiekt
sportowy. 

Radny Eugeniusz Buchalik zauważył, że można wystąpić do związków sportowych np. PZPN z
zapytaniem  o  możliwość  sfinansowania  infrastruktury  sportowej  np.  szatni  na  stadionie  MKS
„Sokół”. 

Sekretarz  wyjaśniła,  że  organizacje  pozarządowe  i  kluby  sportowe  mają  odrębną  osobowość
prawną i miasto może je jedynie wspomagać w ramach otwartych konkursów ofert, tym samym
muszą się same starać o pozyskanie dofinansowań z innych zewnętrznych źródeł.

7/ Mieszkanka ul.Żorskiej ze względu na systematyczne zaśmiecanie przed swoją posesją poprosiła
o postawienie kosza na śmieci oraz pojemnika na odchody zwierzęce. Zwróciła również uwagę na
stan chodników na terenie miasta. Zauważyła, że darmowy autobus Ł mógłby kursować również na
ul.Stalmacha. 
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Radni obiecali przedyskutować wszystkie zgłoszone kwestie. 
Zwrócili  również  uwagę,  że  więcej  pojemników  na  odchody  zwierzęce  mogłoby  zostać
zamontowanych na terenie miasta.

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

Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 18,35.

           Przewodniczący
     Protokołowała Rady Miejskiej

mgr Maria Mierzwa-Owczarek           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. Zgoł Janusz

Radni nieobecni:
– Gazda Rajmund
– Tabacki Aleksander

W Sesji wzięli również udział:

 p.Mirosław Blaski - Burmistrz Miasta
 p.Jolanta Szubert - Sekretarz Miasta
 p.Iwona Burszka - Skarbnik Miasta
 p.Wiesław Klar - Kierownik ZGKiM
 p.Danuta Piwońska              -           Kierownik MOPS
 p.Alina Mika - Naczelnik Wydziału UM
 p.Marek Bem                       -            Naczelnik Wydziału UM
 p.Benedykt Kurcok - Naczelnik Wydziału UM
 p.Teresa Macioszek - Kierownik Referatu UM
 p.Tomasz Szier - Kierownik Referatu UM
 p.Łukasz Podkowik             - Pracownik SM
 p.Józef Mrowiec                  -           Radny Powiatu Mikołowskiego
 p.Joanna Kociubińska          -           Komendant Miejski OSP
 p.Krzysztof Midziałek         -           Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu
 Radca Prawny
 przedstawiciel prasy

Orzesze, dnia 13.07.2017r.
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