Protokół Nr XLII/18
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze
w dniu 1 marca 2018r.

XLII Sesji przewodniczył Pan Jan Mach – Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze.
Na Sesji podjęto Uchwały Nr XLII/564-582/18.
1.Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady powitał wszystkich radnych i gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali jest 14 radnych, co stanowi kworum
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na protokolanta powołał Marzenę Nowak.
Przewodniczący powołał również:
 sekretarza obrad – proponując kandydaturę p.Damiana Kiecka,
 Komisję Uchwał i Wniosków – proponując kandydatury p.Grażyny Bortlik oraz
p.Rajmunda Gazda.
Jako Przewodniczącego Komisji wskazano Radnego Rajmunda Gazda.
Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 14 gł. „za” – jednogłośnie.
2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący poinformował, że zachodzi konieczność uzupełnienia porządku obrad o dodatkowe
projekty uchwał w sprawie:





udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji celowej na
współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.Wincentego Witosa (działki nr 1619/79-1629/79),
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.Wincentego Witosa (działki nr 1630/79-1640/79).

Wyjaśniono, że uchwała o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji była podejmowana na poprzedniej sesji, jednakże ze
względu na zmianę nazwy Stowarzyszenia, które to Centrum buduje, konieczne jest podjęcie
uchwały zawierającej prawidłową nazwę. Dodano, że nikt o zmianie nazwy Stowarzyszenia nie poinformował i uwaga została zwrócona po przesłaniu do podpisu umowy dotacyjnej.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o wyżej
przedstawiony projekt uchwały.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 14 gł. „za” – jednogłośnie.
Przewodniczący poinformował, że wprowadzony projekt uchwały rozpatrzony będzie w punkcie
6 jako czwarty z kolei.
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Odnośnie projektów uchwał w sprawie zbycia nieruchomości poinformowano, że sprzedaż dotyczy
działek za Domem Dziecka w kierunku ul.Kościuszki. Dodano, że teren objęty jest planem
zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o wyżej
przedstawione projekty uchwał.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 14 gł. „za” – jednogłośnie.
Przewodniczący poinformował, że wprowadzone projekty uchwał rozpatrzone będą w punkcie
6 przed podjęciem uchwały dotyczącej okręgów wyborczych.
Przewodniczący poinformował również o propozycji uzupełnienia porządku obrad o uchwałę dotyczącą zmiany wysokości diet radnych. Dodał, że w związku z powyższym przygotowany jest projekt uchwały zgodny ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i
Mienia Gminy z posiedzenia w dniu 27.02.2018r. Przedstawił, że zaproponowano rozważenie możliwości podjęcia przez Radę uchwały ustalającej dla radnych dietę miesięczną, jednakże takiego
projektu nie zdążono przygotować. Stwierdził, że wobec powyższego należy podjąć decyzję czy
uchwała dotycząca diet musi być podjęta na obecnej sesji i poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały o zmianie uchwały
Nr XXVIII/245/09 z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży
przysługującym Radnym oraz Sołtysom zmienionej Uchwałą Nr XXX/347/13 w sprawie zmiany
Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/245/09 z dnia 11 lutego 2009r. dotyczącej wysokości
diet i zwrotu kosztów podróży przysługującym Radnym i Sołtysom.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 12 gł. „za”, 2 gł. „przeciw” i 2 gł.
„wstrzymujących się”.
Przewodniczący poinformował, że wprowadzony projekt uchwały rozpatrzony będzie w punkcie
6 jako ostatni.

3.Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z XLII Sesji Rady
Miejskiej
Przewodniczący poinformował, że przed Sesją do protokołu nie została zgłoszona żadna uwaga.

4.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
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:
 zgodnie z umową miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Jaśkowic ma być
gotowy do końca przyszłego roku, jednak z wykonawcą prowadzone są rozmowy żeby
prace zakończyć w I półroczu. Dodano, że I część graficzna została już złożona,
co w najbliższym czasie ma być uzupełnione o część tekstową,


został unieważniony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
ze względu na znaczny wzrost miesięcznej opłaty. Dodano, że zgodnie z wyliczeniem przy
opłacie z najniższej oferty stawki miesięczne dla mieszkańców za odbiór
i zagospodarowanie odpadów musiałyby wzrosnąć do 19zł,
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w przetargu na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem
otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul.Bukowina wpłynęła jedna oferta
z kwotą ponad 400tys.zł i w związku z zabezpieczoną na to zadanie w budżecie kwoty
200tys.zł przetarg został unieważniony,
gmina musi być wyłączona z postępowania w przypadku kiedy jest jego stroną np.
w sytuacji kiedy postępowanie dotyczy terenu przylegającego do działek będących
własnością gminy,
postępowanie dotyczące utworzenia Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego będzie obecnie prowadził Burmistrz Miasta Łaziska Górne
rozpoczynając procedurę od nowa,
na dzień dzisiejszy złożono 152 ankiety dot. fotowoltaiki oraz pomp ciepła, a ich nabór trwa
do 5 marca br.,
ze względu na dużą liczbę pytań może trzeba będzie przesunąć termin otwarcia ofert
zaplanowany na 7 marca br. w przetargu ogłoszonym na realizację boisk w ramach środków
pochodzących z LGD,
prace przy budowie żłobka znacznie wyprzedzają harmonogram, w związku z czym są duże
szanse na wcześniejsze zakończenie jego budowy,
odnośnie budowy budynku komunalnego prace są na etapie stanu surowego zamkniętego
i z dotrzymaniem terminu końcowego nie będzie problemu,
odnośnie rewitalizacji obiektu OSP Orzesze na potrzeby działalności Punktu Aktywności
Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych przygotowywane są dokumenty do
podpisania umowy na dofinansowanie, następnie będzie kierowany wniosek do zamówień
publicznych o przeprowadzenie procedury przetargowej i do końca kwietnia przetarg
powinien być rozstrzygnięty,
miasto na utworzenie w kawiarence sali widowiskowej w Orzeszu-Jaśkowicach Klubu
Seniora otrzymało dofinansowanie w kwocie 150tys.zł, którą należy przeznaczyć na remont
sanitariatów, kuchni, szatni oraz pomieszczenia przeznaczonego na pobyt seniorów,
termin opracowania dokumentacji technicznych dot. zadań przebudowy, budowy dróg jest
różny, gdyż w przypadkach wymagających uzgodnień jest on dłuższy,
osoby fizyczne nie mają obowiązku uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, gdyż obecnie
wymaga to jedynie zgłoszenia. Dodano, że nie można zakazać wycinki jeżeli drzewo nie ma
cech pomnika przyrody, a co za tym idzie nie ma możliwości nakazać nasadzeń
zastępczych. Poinformowano, że sytuacja zmienia się w przypadku drzew przydrożnych,
kiedy wycinka musi być uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,
który również decyduje o ewentualnych nasadzeniach. Dopowiedziano, że w przypadku
drzew w złym stanie odstępuje się od nasadzeń zastępczych. Stwierdzono, że nasadzenia
związane są z kosztami i może dojść do sytuacji, że zarządcy drogi nie będą kierowali
wniosków o wycinkę drzew.

Radny Eugeniusz Buchalik przedstawił opracowanie dotyczące wpływu zieleni przyulicznej na
zmniejszenie natężenia hałasu oraz zapylenia.
Przewodniczący ponowił zgłoszenie o konieczności wycięcia topoli zagrażającej bezpieczeństwu,
a zlokalizowanej na wjeździe do budynku komunalnego przy ul.Powstańców. Poprosił
o przygotowanie na następną sesję informacji na temat kosztów ponoszonych w związku
z opracowywaniem dokumentacji na remonty i inwestycje.
W kwestii planowanej w Jaśkowicach budowy przedszkola, Burmistrz poinformował,
że w ostatnim czasie rozważana jest dodatkowa alternatywa polegająca na zaadaptowaniu na ten cel
pomieszczeń I piętra biurowca przy ul.Fabrycznej.
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Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformował,
że zgodnie z planem budynek może być wykorzystywany na cele usług, jednak po odpowiednim
umotywowaniu Starostwo Powiatowe może wydać decyzję, która pozwoli na lokalizację usług
związanych z wychowaniem przedszkolnym.
Naczelni Wydziału Inwestycji i Remontów dodał, że technicznie prawdopodobnie możliwe będzie
utworzenie w tym obiekcie przedszkola, po pokonaniu barier architektonicznych, jednak ostatecznie
określiłby to projektant.

5.Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Miasta
Realizację zapisów Strategii Rozwoju Miasta Orzesze przedstawiła p.Alina Mika Naczelnik
Wydziału Rozwoju i Zamówień Publicznych. Materiał stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
W związku z pytaniem Burmistrz poinformował, że przebieg komunikacyjny obwodnicy, o której
mowa jest w Strategii poprowadzony jest po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej. Dodał,
że w ostatnim czasie odbył rozmowę z Prezydentem Jastrzębia, który zainteresowany jest
reaktywowaniem tej trasy kolejowej. Stwierdził, że pomysł ten wydaje się trudny do realizacji,
chociażby ze względu na nowe domy, które powstały wzdłuż zlikwidowanej linii kolejowej.
Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dodał, że zgodnie
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na planowaną obwodnicę
zabezpieczony jest pas o szerokości od 6 do 20 metrów w zależności od miejsca.
W związku z pytaniem p.Alina Mika wyjaśniła, że ubiegając się o środki zewnętrzne należy
wykazać się tym, że dana inwestycja posiada uzasadnienie w dokumentach strategicznych miasta.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że następna kadencja Rady będzie musiała uchwalić nową
Strategię, ze względu na zdezaktualizowanie się jej obecnych zapisów.

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 13 gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”.
 zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok
Przewodniczący poinformował, że uchwała łącznie z autopoprawkami 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.
W związku z pytaniami wyjaśniono, że:
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w marcu powinien zostać opracowany projekt pozwalający przeprowadzić remont celem
utworzenia Klubu Seniora, a w okolicy maja powinny rozpocząć się roboty tak, aby zakończyć je pod koniec listopada,
tablety do przesyłania materiałów radnym planuje się wykorzystywać już od obecnej kadencji.

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


udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na finansowanie płac i pochodnych od płac etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego
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 z przeznaczeniem na finansowanie płac i pochodnych od płac etatu dyspozytora Centrum
Powiadamiania Ratunkowego została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji celowej na
współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie
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 współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie po odczytaniu przez
Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków w wyniku głosowania została przyjęta przy 14 gł.
„za” - jednogłośnie.


zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/17 z dnia 23 listopada 2017r. 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 2018 rok
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Przedstawił również protokół z dnia 1.03.2018r. 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:
 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych
przez Miasto, a nie wymienionych w art.421 ust.3 Karty Nauczyciela,



podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Orzesze,
zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/17 z dnia 23 listopada 2017r. 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 2018 rok.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
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W związku z pytaniem Kierownik Referatu ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania
Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego p.Sonia Janecka poinformowała, że zmiana
związana jest z propozycją sklepu Tesco dotyczącą przekazywania żywności najuboższym
mieszkańcom Orzesza, aby jej nie marnować. Dodała, że zgłosiła się już też organizacja, która
przekazywaniem żywności będzie się zajmować.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/17 z dnia 23 listopada 2017r. 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 2018 rok została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2018
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje:
- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa,
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.


Naczelnik Wydziału Komunalnego p.Benedykt Kurcok wyjaśnił, że zgodnie z ustawą, Burmistrz do
końca marca przedstawia Radzie do zatwierdzenia taki program, który jest również opiniowany
przez schronisko dla zwierząt, koła łowieckie. Dodał, że żadna uwaga do przedłożonego projektu
nie została zgłoszona.
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2018 została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie.


wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Orzeszu przy
ul.Fabrycznej, oznaczonej jako działka nr 1074/28 (3 projekty uchwał o powierzchni:
240m2, 261m2, 275m2)
Przewodniczący poinformował, że uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane 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 terenu pod prowadzenie
ogródków działkowych.
Uchwały Nr XLII/570/18, Nr XLII/571/18, Nr XLII/572/18 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.Fabrycznej oznaczonej jako
działka nr 1074/28 w drodze oddzielnego głosowania zostały przyjęte przy 14 gł. „za” jednogłośnie.


wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Orzeszu przy
ul.W.Łokietka
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 dzierżawa dotyczy dotychczasowego dzierżawcy terenu pod ogródek działkowy
i pomieszczenie gospodarcze mieszczące się w rejonie domu komunalnego w Woszczycach.
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej
w Orzeszu przy ul.W.Łokietka została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.Dolnej
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 zbycie dotyczy działki przy ul.Dolnej zlokalizowanej naprzeciw ścieżki
prowadzącej w kierunku ul.Gliwickiej obok firmy FVZ.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.Dolnej
została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.J.Wybickiego
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 proponuje się zbycie trzech działek znajdujących się pomiędzy
ul.Św.Wawrzyńca, a ul.Kościuszki, za Domem Dziecka w Orzeszu.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Orzeszu przy
ul.J.Wybickiego została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Orzeszu, oznaczonej jako działka
850/62, stanowiącej układ komunikacyjny – boczna ul.Świętojańskiej
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 właściciel działki zwrócił się o nieodpłatne przejęcie przez gminę terenu zajętego
pod układ komunikacyjny. Dodał, że konieczność przejęcia wynika z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Orzeszu, oznaczonej jako
działka 850/62, stanowiącej układ komunikacyjny – boczna ul.Świętojańskiej została przyjęta przy
14 gł. „za” - jednogłośnie.
 nabycia nieruchomości położonych w Orzeszu stanowiących własność Skarbu Państwa
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 Polskie Koleje Państwowe S.A. dokonały podziału działki i zaproponowały
przekazanie terenu, który jest wyasfaltowany. Dodał, że cała droga będzie w całości uregulowana.
Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Orzeszu stanowiących własność Skarbu
Państwa została przyjęta przy 13 gł. „za” - jednogłośnie (jedna osoba nieobecna w trakcie
głosowania).
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wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.Wincentego
Witosa (działki nr 1619/79-1629/79)
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.Wincentego
Witosa (działki nr 1630/79-1640/79)
Przewodniczący poinformował, że uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p.Maciej Bany
poinformował, że została podjęta decyzja o podziale i przeznaczeniu do sprzedaży działek, które do
tej pory były dzierżawione pod działalność rolniczą.
Uchwały Nr XLII/578/18 i Nr XLII/579/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonych w Orzeszu przy ul.Wincentego Witosa (działki nr 1619/79-1629/79 oraz nr 1630/791640/79) po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków w wyniku
oddzielnego głosowania zostały przyjęte przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
 podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Orzesze
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje:
- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa,
- Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu,
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Przedstawił Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do
rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2018-2023, z którego wynika że Rada Miejska
w kolejnej kadencji będzie liczyła 21 radnych.
Sekretarz Miasta poinformowała, że wg stanu na dzień 31.12.2017r. Orzesze liczyło 20.283
mieszkańców, w związku z czym koniecznością było utworzenie okręgów wielomandatowych,
w których wybieranych będzie od 5-8 radnych. Dodała, że zaproponowano podział na 4 okręgi
z czego w trzech okręgach będzie wybieranych 5 radnych, natomiast w jednym 6. Przedstawiła, że
uchwała jest aktem prawa miejscowego i będzie publikowana w dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący dodał, że w ciągu 1 m-ca od uchwalenia okręgów wyborczych muszą być
uchwalone obwody głosowania, w związku z czym w miesiącu marcu odbędzie się jeszcze jedna
sesja.
Uchwała w sprawie podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
Orzesze została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych
przez Miasto, a nie wymienionych w art.421 ust.3 Karty Nauczyciela
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że uchwała będzie wchodziła w życie od 1.09.2018r. jednak
uchwalenie jej obecnie potrzebne jest do utworzenia arkuszy kalkulacyjnych, które muszą być
opracowane do maja br.
Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
prowadzonych przez Miasto, a nie wymienionych w art.421 ust.3 Karty Nauczyciela została
przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
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zmiany uchwały Nr XXVIII/245/09 z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie wysokości diet
i zwrotu kosztów podróży przysługującym Radnym oraz Sołtysom zmienionej Uchwałą
Nr XXX/347/13 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/245/09
z dnia 11 lutego 2009r. dotyczącej wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przysługującym Radnym i Sołtysom

Przewodniczący poinformował, że przez grupę radnych został złożony projekt uchwały dot. podwyżki diet, który przekazano do zaopiniowania przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. Wyjaśnił, że wobec uwag do podstaw prawnych, Komisja zaopiniowała jedynie sprawę podwyżki diet w zaproponowanej przez radnych formie, natomiast projekt
uchwały został poprawiony i skonsultowany z radcą prawnym. Dodał również, że toczyły się prace
nad inną formą wypłaty diet, jednak taki projekt ostatecznie nie został przygotowany.
Burmistrz powiedział, że wspólnie z radnymi decyduje o losach Orzesza i nie zgadza się na projekt
uchwały dotyczący podwyżki diet, ale uszanuje decyzję radnych.
Radny Damian Mrowiec zwrócił uwagę, że przy 21 radnych od nowej kadencji środki konieczne do
zabezpieczenia w budżecie na wypłatę diet znacznie wzrosną. Dodał, że trzeba będzie prawdopodobnie robić losowanie, w której części miasta nie będzie np. remontowana droga,
bo będą to tego rzędu środki. Stwierdził, że podwyżka diet jest nieetyczna.
Radny Eugeniusz Buchalik stwierdził, że nie podoba mu się sposób wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad sesji, gdyż nie było czasu na dyskusję. Dodał, że radni mają dbać
o finanse miasta a nie własne kieszenie, bo dieta nie jest dochodem tylko rekompensatą za poświęcany czas. Przedstawił, że bezpieczniejszym sposobem dla budżetu byłoby ustalenie diety miesięcznej i w wersji zaproponowanej uchwała nie powinna być podejmowana. Zaapelował
o zastanowienie się nad skutkami podjęcia takiej uchwały. Dodał, że ostatnio Rada stwierdziła,
iż nie stać miasta na współfinansowanie organizacji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, co byłoby dla miasta promocją a proponuje się podjęcie uchwały, która spowoduje konieczność zwiększenia kwoty zabezpieczonej w budżecie bieżącego roku.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/09 z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przysługującym Radnym oraz Sołtysom zmienionej Uchwałą Nr
XXX/347/13 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/245/09
z dnia 11 lutego 2009r. dotyczącej wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przysługującym Radnym i Sołtysom
po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków
w wyniku glosowania została przyjęta przy 10 gł. „za”, 3 gł. „przeciw” i 1 gł. „wstrzymującym
się”.
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 Gospodarki Komunalnej Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy zostało przyjęte
przy 13 gł. „za” – jednogłośnie (w trakcie głosowania jedna osoba nieobecna na sali),



Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu zostało przyjęte przy 13 gł. „za” –
jednogłośnie (w trakcie głosowania jedna osoba nieobecna na sali).
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8.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie została złożona żadna
interpelacja.
9.Zapytania i wolne wnioski
1/ Przewodniczący
 zaproponował rozważenie kwestii opracowania nowego planu miasta, ze względu na sporo
podjętych w ostatnim czasie uchwał dotyczących zmiany czy nadania nowych nazw ulicom,
 odczytał pismo Szkoły Podstawowej Nr 3 w Orzeszu-Zawadzie dot. przyznania środków na
nadbudowę pomieszczeń nad klasami przy sali gimnastycznej. Stwierdził, że w roku
bieżącym środki finansowe na to zadanie w budżecie nie zostały zabezpieczone i sprawa
może być przeanalizowana przy konstruowaniu budżetu na rok 2019,
 poinformował, że Rady Gminy w Sulmierzycach podjęła uchwałę w sprawie poparcia dla
stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu
ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej,
 przedstawił terminy zebrań w Jaśkowicach i Centrum, na których mieszkańcy wskażą do
realizacji w roku bieżącym zadanie służące poprawie warunków życia mieszkańców. Dodał,
że przez mieszkańców Jaśkowic zostały złożone 3 wnioski, natomiast przez mieszkańców
Centrum 2 wnioski,
 przypomniał o konieczności złożenia do końca kwietnia oświadczeń majątkowych wg stanu
na dzień 31.12.2017r.
2/ Radny Damian Kiecka poinformował, że mieszkańcy ul.Centralnej skarżą się na sposób
wykonywanej usługi wywozu odpadów komunalnych. Stwierdził, że popiół wysypany jest na drogę
a pracownicy firmy świadczącej usługę wywozu, wulgarnie odnoszą się do mieszkańców, po
zwróceniu przez nich uwagi.
3/ Burmistrz poinformował:
 o rozpoczynającym się remoncie sali posiedzeń. Dodał, że kolejna sesja będzie musiała
odbyć się w innym miejscu,
 o odbywających się z przedstawicielami Powiatu Mikołowskiego roboczych spotkaniach
szczególnie dotyczących ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
pozwoleń na budowę itp.

4/ Radny Eugeniusz Buchalik zwrócił uwagę na brak odpowiedzi ze strony Powiatowego Zarządu
Dróg na skierowany wniosek dotyczący ustawienia lustra na wylocie z drogi bocznej
ul.Jaśkowickiej.
5/ Radny Powiatowy Tadeusz Marszolik:
 wyjaśnił, że dochody ze sprzedaży ośrodka zdrowia przy ul.Bukowina zaplanowano
w budżecie roku 2018, ze względu na konieczność zrównoważenia budżetu powiatu. Dodał,
że osobiści jest przeciwny sprzedaży, chyba że rozmowy prowadzone będą z miastem,
 podziękował za udzielane przez miasto wsparcie finansowe przy realizacji zadań na terenie
Orzesza. Stwierdził, że bez udziału środków miasta remonty dróg na terenie Orzesza byłyby
realizowane w znacznie okrojonej formie.
Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność remontu nawierzchni przed ośrodkiem zdrowia
przy ul.Bukowina.
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10.Zamknięcie Sesji
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
XLII Sesję Rady Miejskiej Orzesze, dziękując wszystkim za przybycie.

Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 17,35.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marzena Nowak

mgr inż. Jan Mach

11

Radni obecni na Sesji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bańczyk Józef
Bortlik Grażyna
Buchalik Eugeniusz
Gazda Rajmund
Kiecka Damian
Mach Jan
Marek Bartłomiej
Matuszczyk Grażyna
Mrowiec Damian
Potysz Teresa
Spendel Jan
Szala Eugeniusz
Szola Piotr
Tabacki Aleksander

Radni nieobecni:
Zgoł Janusz

W Sesji wzięli również udział:
















p.Mirosław Blaski
p.Sylwia Krawczyk
p.Iwona Burszka
p.Jolanta Szubert
p.Wiesław Klar
p.Alina Mika
p.Benedykt Kurcok
p.Maciej Bany
p.Marek Bem
p.Teresa Macioszek
p.Sonia Janecka
p.Tomasz Szier
p.Barbara Petniakowska
Radca Prawny
przedstawiciel prasy

-

Burmistrz Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
Kierownik ZGKiM
Naczelnik Wydziału UM
Naczelnik Wydziału UM
Naczelnik Wydziału UM
Naczelnik Wydziału UM
Kierownik Referatu UM
Kierownik Referatu UM
Kierownik Referatu UM
Komendant SM

Orzesze, dnia 19.03.2018r.
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