
Protokół  Nr XLI/18
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 31 stycznia 2018r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr XL/552-563/18.

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.Grażyny Bortlik,
 Komisję  Uchwał  i  Wniosków  –  proponując  kandydatury  p.Józefa  Bańczyk  oraz

p.Eugeniusza 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 dodatkowy
projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy
Orzesze.  Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki
Komunalnej,  Budownictwa,  Budżetu  i  Mienia  Gminy.  Wyjaśnił,  że   jest  to  ostatni  moment  na
dokonanie  jakichkolwiek  zmian  w  nazewnictwie  ulic,  ponieważ  po  uchwaleniu  okręgów
wyborczych do czasu wyborów nie będzie możliwości dokonywania jakichkolwiek ruchów w tej
kwestii.

W wyniku  głosowania  wniosek o  uzupełnienie  porządku obrad  o  wyżej  przedstawiony projekt
uchwały został przyjęty przy 12 gł. „za” - jednogłośnie.

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

3.Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z XL Sesji Rady
Miejskiej
Przewodniczący poinformował, że przed Sesją do protokołu nie została zgłoszona żadna uwaga.
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W trakcie punktu 4 na posiedzenie przybył Radny Aleksander Tabacki – 13 osób obecnych na sali.

4.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
Burmistrz  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:
 za  zamieszczanie  i  rozpowszechnianie  informacji  oraz  ogłoszeń  dotyczących

funkcjonowania oraz promocji Miasta Orzesze w czasopiśmie „Nasza Gazeta” uiszczania
jest z budżetu miasta opłata na podstawie zawartej umowy,

 projekt dotyczący rewitalizacji obiektu OSP na potrzeby działalności Punktu Aktywności
Społeczno-Zawodowej  i  Przystani  dla  Młodych  znalazł  się  na  liście  projektów,  które
otrzymały dofinansowanie, w związku z czym przygotowywane są dokumenty. Dodano, że
pod koniec lutego powinien zostać ogłoszony przetarg,

 w  przypadku  wpłynięcia  wniosku  dot.  terenów  nieposiadających  miejscowych  planów
zagospodarowania  przestrzennego  podpisano  umowę  z  Firmą  Anpol  na  sporządzanie
projektów decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego,

 termin końcowy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Orzesze  dla  terenu  położonego  w  Orzeszu  w  sołectwie  Zawada  (Urbasówka)  nie  jest
zagrożony,

 odnośnie  remontów  dróg  wpłynęły  już  gotowe  dokumentacje  projektowe  zlecone
z  początkiem grudnia  ubiegłego  roku dla  zadań,  które  nie  wymagały wprowadzenia  do
WPF. Poinformowano, że skierowane zostały również wnioski do zamówień publicznych
o przeprowadzenie procedury przetargowej, a trzy przetargi zostały już ogłoszone. Dodano,
że  podpisano  umowy  na  opracowanie  dokumentacji  projektowych  10  zadań  dot.
przebudowy lub budowy dróg,

 kwoty z umów zawartych na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt
zostaną  przedstawione  po  sporządzeniu  zestawienia.  Dodano,  że  w  wyniku  negocjacji
zmniejszeniu  uległa  kwota  do  tej  pory uiszczana  Towarzystwu  Opieki  nad  Zwierzętami
„FAUNA” w Rudzie Śląskiej.

Radny Eugeniusz Buchalik zwrócił  uwagę na zasadność odsunięcia w czasie,  remontu drogi za
Domem Towarowym w Orzeszu, ze względu na konieczność przełożenia w tym rejonie wodociągu.

5. Rozwój kultury fizycznej oraz stan urządzeń sportowych
Przewodniczący  zwrócił  się  o  omówienie  w  ramach  tego  punktu  spraw  dotyczących  budowy
zaplecza szatniowego przy boisku na ul.Bukowina oraz umowy z MKS „Sokół”.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów p.Marek Bem poinformował, że miasto kilkakrotnie
startowało  w  konkursach,  jednak  dofinansowanie  nie  zostało  na  zadanie  budowy  zaplecza
szatniowego  przy  boisku  przyznane.  Wyjaśnił,  że  zweryfikowany  został  projekt  i  zadanie
ograniczono  tylko  do  zaplecza  sanitarno-szatniowego  w  postaci  kontenerów.  Przedstawił,  że
wniosek o wszczęcie procedury przetargowej został przekazany do zamówień publicznych celem jej
ogłoszenia,  na  podstawie  opracowanego  kosztorysu  inwestorskiego  opiewającego  na  kwotę
250tys.zł. Zaznaczył, że budżecie na to zadanie zabezpieczona jest kwota w wysokości 200tys.zł.

Burmistrz poinformował, że z końcem roku wygasła umowa dzierżawy boiska przy ul.Bukowina
i od 1 stycznia br. obiekt ten przeszedł pod władanie miasta. Wyjaśnił, że obecnie opracowywany
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jest regulamin korzystania z boiska i będą przeprowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej prace, celem jego uruchomienia od 1 kwietnia br. Dodał, że zamierzeniem jest, aby
obiekt był ogólnodostępny pod kątem piłki nożnej, nieodpłatnie dla stowarzyszeń z terenu Orzesza.
Dopowiedział, że grafik korzystania z obiektu byłby sporządzony przez animatorów zatrudnionych
obecnie na obiekcie Orlik. Stwierdził, że przy dobrej woli stowarzyszeń chcących korzystać z tego
obiektu  jest  możliwe  dogadanie  się  i  opracowanie  grafiku  treningów,  jak  również  rezerwacji
obiektu na rozgrywki po wcześniejszym zgłoszeniu terminu. 

W związku z pytaniem wyjaśniono, że rozważana jest kwestia zlecenia firmie zewnętrznej kwestii
utrzymywania boiska. Dodano, że rozeznawana jest sprawa możliwości wykorzystania tego miejsca
na przestrzeń reklamową, w celu pozyskania środków finansowych.

Burmistrz przedstawił, że dziki zniszczyły murawę boiska w Woszczycach, co przez Klub będzie
uporządkowane. Poinformował, że Klub chciałby posiadać na boisku szatnie, co niestety nie jest
możliwe,  w  związku  z  dzierżawieniem  tego  terenu  od  Lasów  Państwowych.  Dodał,  że  Lasy
Państwowe byłyby skłonne dokonać zamiany na inną działkę,  ale  musi  być  ona w sąsiedztwie
terenu należącego do Lasów, z czym niestety jest problem. 

W związku z pytaniem wyjaśniono, że sprawa wyznaczenia dla MKS „Sokół” kuratora jest w toku
z  powodu  przebywania  na  zwolnieniu  lekarskim  osoby  zajmującej  się  tymi  zagadnieniami
w  Starostwie  Powiatowym.  Dodano,  że  została  zwrócona  dotacja  przyznana  w  roku  2017  na
zadania realizowane przez „KS Niepokorni”. 

Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  złożył  do  protokołu  informację
dotyczącą  obiektów  sportowych  i  rekreacyjnych,  którymi  administruje.  Informacja  stanowi
załącznik Nr 1 do protokołu.

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

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.

Skarbnik p.Iwona Burszka omówiła projekt uchwały, 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 11 gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”. 

 zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

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

Skarbnik p.Iwona Burszka omówiła projekt uchwały, co zamieszczone jest w załączniku Nr 3 do
protokołu.
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Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok została przyjęta przy 12 gł. „za”
- jednogłośnie.

 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji celowej na
współfinansowanie budowy centrum rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

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

Radny Eugeniusz Szala zwrócił uwagę, że jest to kolejna pomoc finansowa udzielana Powiatowi
Mikołowskiemu. 

Uchwała w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji
celowej na współfinansowanie budowy centrum rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób  z  Upośledzeniem  Umysłowym  Koło  w  Mikołowie została  przyjęta  przy  12  gł.  „za”  –
jednogłośnie.

 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji celowej na
zadanie „Remont nawierzchni jezdni i pobocza ul.Żorskiej w Orzeszu na odcinku od
Marketu "DINO” do posesji nr 54"

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

Uchwała w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji
celowej na zadanie „Remont nawierzchni jezdni i pobocza ul.Żorskiej w Orzeszu na odcinku od
Marketu "DINO” do posesji nr 54" została przyjęta przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.

 wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  w  Gminie
Orzesze,  na  lata  2018-2021,  opracowanego  przez  Rejonowe  Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach SA

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

Uchwała  w  sprawie  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych
w  Gminie  Orzesze,  na  lata  2018-2021,  opracowanego  przez  Rejonowe  Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach SA została przyjęta przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.

 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Orzeszu na lata 2018-2022

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

Pani  Danuta  Lyra  z  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  poinformowała,  że  Program
opracowany  został  na  podstawie  głównie  dwóch  ustaw:  o  pomocy  społecznej  oraz
o  przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie.  Dodała,  że  wpisuje  on  się  w obowiązującą  strategię
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rozwiązywania  problemów  społecznych.  Przedstawiła,  że  głównym  celem  programu  jest
zmniejszenie  skali  zjawiska  przemocy w rodzinie  poprzez  zwiększenie  skuteczności  działań  na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodała, że program zakłada sposób działania Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwała w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Orzeszu na lata 2018-2022 została przyjęta przy 12 gł. „za”
– jednogłośnie.

 zmiany  uchwały  dotyczącej  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt
w ośrodkach wsparcia – schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym
z terenu Gminy Orzesze

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  zmiana
dotyczy uchwały podjętej przez Radę w grudniu 2017 roku poprzez uchylenie zapisu, który został
zakwestionowany przez Nadzór Prawny Wojewody. 

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt  w  ośrodkach  wsparcia  –  schroniskach  udzielających  schronienia  osobom  bezdomnym
z terenu Gminy Orzesze została przyjęta przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.

 przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym dotyczących
programu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców 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  p.Teresa
Macioszek  wyjaśniła,  że  program  pn.  „Odnawialne  źródła  energii  dla  mieszkańców  Gminy
Orzesze” musi być konsultowany, w związku z czym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej
uchwały, w ślad za którą zostanie wydane przez Burmistrza stosowne zarządzenie. Poinformowała,
że  mieszkaniec  może  uzyskać  dofinansowanie  na  panele  fotowoltaiczne  lub  pompy  ciepła
w wysokości 85%, finansując we własnym zakresie 15% plus 8% VAT-u. Dodała, że na ten temat
będą zorganizowane 4 spotkania z mieszkańcami i ankiety w tym temacie będzie można składać
przez okres 2 tygodni. 

Uchwała  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  o  charakterze  ogólnogminnym
dotyczących programu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze” została
przyjęta przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.

 wyrażenie  opinii  do  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa Śląskiego  dotyczącej
Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"
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Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  przedstawił,  że
w 2012 roku Marszałek Województwa Śląskiego rozpoczął prace nad programem ochrony  Parku
Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". Dodał, że w roku 2016
został  przedstawiony  już  projekt  uchwały,  który  rada  zaopiniowała  pozytywnie  z  uwagami.
Poinformował, że przekazane uwagi uwzględnione są w nowym projekcie.   

Uchwała  w  sprawie  wyrażenie  opinii  do  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Śląskiego
dotyczącej Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" została
przyjęta przy 9 gł. „za” i 3 gł. „przeciw”. 

 nazwy ulicy Drzymały

 nazwy ulicy Rajcy

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwały  zostały  pozytywnie  zaopiniowane  przez  Komisje:
Gospodarki  Komunalnej,  Budownictwa,  Budżetu  i  Mienia  Gminy  oraz  Ładu  i  Porządku  oraz
Przestrzegania Prawa. 

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  przedstawił,
że  Wojewoda  zwrócił  się  o  przekazanie  uchwał  nadających  nazwy  Drzymały  i  Rajcy.
Poinformował,   że  wobec  braku  takich  dokumentów  postanowiono  przedłożyć  do  uchwalenia
te same nazwy wraz z uzasadnieniem.

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

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

 nadania nazw drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Orzesze

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

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  przedstawił,
że Instytut Pamięci Narodowej pozytywnie odniósł się do nadania nazwy Wisławy Szymborskiej
stwierdzając, że w stosunku do poetów i pisarzy stosowana jest taryfa ulgowa.

Radny Damian Mrowiec stwierdził, że nieporozumieniem jest nadawanie nowej nazwy wybierając
za patrona osobę piszącą utwory wychwalające Stalina i Lenina oraz która podpisywała się pod
rezolucją skazującą na śmierć księży za jakieś wyimaginowane działania.

Uchwała w sprawie  nadania nazw drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Orzesze
została przyjęta przy 9 gł. „za”, 1 gł. „przeciw” oraz 2 gł. „wstrzymujących się”. 
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7.Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  działających  przy  Radzie  Miejskiej  za  II  półrocze
2017r.
Sprawozdania z poszczególnych komisji zostały poddane pod oddzielne głosowanie.

W wyniku głosowania sprawozdanie:

 Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa zostało przyjęte przy 12 gł. „za” –
jednogłośnie,

 Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.

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

9.Zapytania i wolne wnioski
1/ Przewodniczący przedstawił:

• zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 19 stycznia 2018r.  w sprawie zmiany
nazwy ulicy „Armii Ludowej” na „Ramży”,

• pismo Posła na Sejm RP Krzysztofa Sitarskiego prezentujące uwagi i wątpliwości do treści
projektu ustawy, który zakłada zmiany w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym
i województwa oraz Kodeksie wyborczym,

• uchwałę  podjętą  przez  Radę Gminy Sulmierzyce  wyrażającą  protest  przeciw projektowi
ustawy  o  Polskiej  Agencji  Geologicznej.  Dodał,  że  projekt  ustawy  przewiduje  zmianę
w  ustawie  Prawo  geologiczne  i  górnicze,  która  uderza  w  finanse  gminy  poprzez
nieuzasadnione ograniczenie środków finansowych z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

• ofertę  Pracowni  Urbanistyki  i  Architektury  z  Tarnowskich  Gór  dotyczącą  opracowania
uchwały  reklamowej,  czyli  zasad  i  warunków  sytuowania  obiektów  małej  architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Orzesze,

• zaproszenie Archidiecezji Katowickiej na dni skupienia dla samorządowców,
• terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych Ochotniczych Straży Pożarnych.

2/ W związku z pytaniem Burmistrz poinformował, że w budżecie Starostwa Powiatowego ujęte są
dochody ze sprzedaży budynku, w którym obecnie mieści się ośrodek zdrowia w Orzeszu przy
ul.Bukowina.  Dodał,  że  w  przypadku  jego  sprzedaży  miasto  zostanie  pozbawione  dojazdu  do
swojego budynku, w którym obecnie mieści się biblioteka i część wydziałów, referatów Urzędu.
Nadmienił, że jakiś czas temu była podjęta próba załatwienia dla miasta służebności przejazdu do
tego  budynku,  co  niestety  się  nie  udało  z  powodu  sprzeciwu  radnych  powiatowych
reprezentujących  miasto  Orzesze.  Stwierdził,  że  kupnem  tego  obiektu  zainteresowana  jest
z pewnością Spółka STEMAMED. Dopowiedział, że obiekt został wyceniony na kwotę 700tys.zł
i może warto by było rozważyć jego kupno. Poinformował, że obecnie sprawdzane są zapisy planu
zagospodarowania  przestrzennego  pod  kątem  możliwości  przeniesienia  do  tego  budynku
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Zwrócono uwagę, że kupno przez miasto tego obiektu jest zasadne, gdyż utworzenie dojazdu do
budynku, w którym mieści się biblioteka i część Urzędu poniesie za sobą wysokie koszty.

3/ Radny Piotr Szola zwrócił się o przekazywanie również radnym informacji, które kierowane są
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do ogłoszenia w kościołach.
Radny  Bartłomiej  Marek  zapytał  o  możliwość  informowania  radnych  np.  o  wnioskach
mieszkańców  z  rejonu  danego  radnego,  które  planowane  są  do  omówienia  na  posiedzeniach
komisji, aby radny mógł się przygotować poprzez rozeznanie sprawy w danym temacie. 

Burmistrz poinformował, że zwróci się do naczelników wydziałów, kierowników referatów Urzędu
o przekazywanie radnym wszystkich ważnych tematów.
 
4/  W związku  z  poruszeniem przez  Radnego  Bartłomieja  Marek  tematu  dotyczącego  wniosku
w  sprawie  lokalizacji  masztu  telefonii  komórkowej  w  Zawadzie  ustalono,  że  sprawa  wymaga
ponownego, szczegółowego przeanalizowania.

5/ Burmistrz poinformował, że:
 na stronie internetowej mieszkańcy mogą sprawdzać jakość powietrza mierzoną czujnikiem

zamontowanym na budynku Urzędu,
 Wojewoda  wyraził  zgodę  na  nieodpłatne  przekazanie  Miastu  Orzesze  przez  Starostwo

Powiatowe działki będącej częścią boiska przy ul.Bukowina,
 w  związku  ze  zmianą  ustawy  o  samorządzie  gminnym  od  nowej  kadencji  będzie

konieczność transmitowania i nagrywania obrad, co wiąże się z koniecznością wyposażenia
sali  posiedzeń  w  odpowiednie  urządzenia.  Dodał,  że  będzie  musiało  być  również
przeprowadzane imienne glosowanie, do czego będzie można używać np. tabletów, które
będą mogły służyć także do przesyłania radnym materiałów na posiedzenia. Stwierdził, że
wprowadzenie  takich  systemów  będzie  wiązało  się  z  koniecznością  zabezpieczenia
dodatkowej  kwoty  w  budżecie  miasta.  Nadmienił,  że  zamontowanie  systemów  będzie
można wykonać przy okazji zaplanowanego na ten rok remontu sali posiedzeń. Dodał, że
środki  zabezpieczone  w  budżecie  na  remont  nie  wystarczą  na  zamontowanie  systemu,
będącego wymogiem zmienionej ustawy. 

6/  Komendant  Straży  Miejskiej  p.Barbara  Petniakowska  przestawiła  pismo  dotyczące  podjęcia
przez miasto współpracy przy organizacji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Poinformowała, że
wyrażenie zgody na współpracę i przebieg przez teren Orzesza trasy wyścigu wiąże się dla miasta
z kosztami tzw.  wpisowego oraz zabezpieczenia trasy przejazdu. Dodała,  że plusem dla miasta
będzie jego promocja. 

W dyskusji część radnych zauważała korzyści dla miasta w formie np. możliwości naprawienia
nawierzchni drogi na trasie wyścigu czy właśnie promocji miasta, natomiast część twierdziła, że
koszt wpisowego może być „wierzchołkiem góry lodowej” środków finansowych jakie wyścig ten
pochłonie. Zwracano uwagę, że miasto zarówno pod względem osobowym jak i finansowym nie
jest przygotowane do zabezpieczenia trasy wyścigu.

W  wyniku  przedłużającej  się  dyskusji  Radny  Piotr  Szola  zgłosił  wniosek  formalny
o  przeprowadzenie  głosowania  i  odstąpienie  od  współpracy  miasta  przy  organizacji  wyścigu
kolarskiego Tour de Pologne.

W wyniku zgłoszenia wniosku formalnego Przewodniczący dopuścił jedne głos „za” wnioskiem
oraz jeden „przeciw”.

Wniosek  „przeciw”  został  zgłoszony  przez  Radnego  Buchalika,  który  twierdził,  że  temat
szczegółowo  należy  przedyskutować  na  posiedzeniach  poszczególnych  komisji  po  pozyskaniu
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dodatkowych informacji.  

„Za” wnioskiem opowiedział się Radny Aleksander Tabacki stwierdzając, że będzie to zbyt duże
obciążenie finansowe dla budżetu miasta.

Po  zgłoszeniu  wniosków  „za”  i  „przeciw”  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wniosek
formalny: „kto jest za tym, aby miasto nie przystępowało do współpracy przy organizacji wyścigu
kolarskiego Tour de Pologne?”
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 8 gł. „za” i 2 gł. „przeciw”.

10.Zamknięcie Sesji
 
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
XLI 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. Gazda Rajmund
5. Kiecka Damian
6. Mach Jan 
7. Marek Bartłomiej 
8. Mrowiec Damian
9. Potysz Teresa
10. Spendel Jan 
11. Szala Eugeniusz
12. Szola Piotr
13. Tabacki Aleksander

Radni nieobecni:
– Matuszczyk Grażyna
– 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.Danuta Piwońska - Kierownik MOPS
 p.Maciej Bany - Naczelnik Wydziału UM
 p.Marek Bem - Naczelnik Wydziału UM
 p.Teresa Macioszek - Kierownik Referatu UM
 p.Sonia Janecka - Kierownik Referatu UM
 p.Barbara Petniakowska - Komendant SM
 p.Ewa Kempka-Szlejter   - Pracownik Wydziału UM
 p.Danuta Lyra - Pracownik MOPS
 Radca Prawny
 przedstawiciel prasy

Orzesze, dnia 19.02.2018r.
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