Protokół Nr XLIII/18
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze
w dniu 27 marca 2018r.

XLIII Sesji przewodniczył Pan Jan Mach – Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze.
Na Sesji podjęto Uchwały Nr XLIII/583-589/18.
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.Józefa Bańczyk,
 Komisję Uchwał i Wniosków – proponując kandydatury p.Grażyny Matuszczyk oraz
p.Janusza Zgoł.
Jako Przewodniczącego Komisji wskazano Radnego Janusza Zgoł.
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 wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości
terytorialnej Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Orzesze oraz wycofania projektu uchwały w
sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Poległych na Pasternioku i likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego wchodzącego w jego skład.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o wyżej
przedstawiony projekt uchwały.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.
Przewodniczący poinformował, że wprowadzony projekt uchwały rozpatrzony będzie w punkcie
6 jako ostatni.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wycofania z porządku obrad wyżej
wymienionej uchwały.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.

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.
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4.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
W trakcie punktu 4 na posiedzenie przybyli Radni: Aleksander Tabacki i Bartłomiej Marek –
14 osób obecnych na sali.
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:
 przedszkole w Jaśkowicach planuje się wybudować przy szkole podstawowej i adaptacja
pomieszczeń biurowca przy ul.Fabrycznej na ten cel nie jest już rozpatrywana. Dodano, że
prace dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Jaśkowic są w toku,
 postępowanie polegające na wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej ustalenia
środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Wyeksploatowanie złoża piasku
z działek położonych przy DK 81 i drodze polnej w dzielnicy Gardawice m. Orzesze”
prowadził będzie Burmistrz Miasta Łaziska Górne,
 harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmienia się dla całego miasta,
 problem wysypywania się popiołu na drogę przy opróżnianiu pojemników związany jest
z przepełnionymi pojemnikami wystawianymi przez mieszkańców. Dodano, że pokrywa
pojemnika musi być zamknięta, a często ze względu na zbyt dużą ilość wsypanego popiołu
nie jest to możliwe.
Radni zgłosili następujące sprawy:
 uszkodzenie kabli telekomunikacyjnych i znaków drogowych na terenie przy Banku
Spółdzielczym oraz przy ul.Gliwickiej w rejonie sklepu meblowego,
 konieczność wymiany słupów energetycznych na osiedlu XXV Lecia,
 konieczność uczulenia przedsiębiorców, aby samochody nie parkowały na chodniku przy
ul.Katowickiej, bo przejście jest utrudnione a przejazd wózkiem niemożliwy,
 konieczność przycięcia konarów drzew, które wchodzą na kable.
Przewodniczący zwrócił się o przygotowanie informacji na temat:
 wyników kontroli dot. gospodarki śmieciowej prowadzonej przez Straż Miejską i ilości
dodatkowo zgłoszonych osób, które będą objęte opłatą za odbiór odpadów komunalnych,
 planowanych prac modernizacyjnych dotyczących słupów energetycznych.
Burmistrz poinformował o zmianie na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie.
5.Działania proekologiczne w mieście.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych p.Teresa
Macioszek przedstawiła wysokość dotacji udzielonych przez Gminę Orzesze w latach 2005-2017.
Informacja stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Poinformowała również, że po weryfikacji
złożonych ankiet oraz deklaracji chęci udziału w programie pn.: „Odnawialne źródła energii dla
mieszkańców Gminy Orzesze”, zachodzi konieczność wyłonienia w drodze losowania ankiet, które
zostaną dopuszczone do udziału w projekcie. Dodała, że losowanie będzie dotyczyć wyłącznie
ankiet oraz deklaracji złożonych w zakresie dofinansowania do paneli fotowoltaicznych, gdyż ilość
ankiet dotyczących pomp ciepła nie przekroczyła założonej przez Urząd Miejski ilości planowanej
do realizacji po uzyskaniu dofinansowania. Poinformowała, że losowanie odbędzie się dnia
5 kwietnia br. o godzinie 1600, w sali budynku OSP w Orzeszu.
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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.
W związku z pytaniem Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów p.Marek Bem wyjaśnił, że
przetarg na budowę boisk realizowanych w ramach LGD może być rozstrzygnięty po dołożeniu
brakujących środków finansowych, gdyż kwota najtańszej złożonej oferty przewyższa środki
zabezpieczone w budżecie. Dodał, że realizacja zadań przewidziana jest do końca bieżącego roku,
a dofinansowanie będzie można uzyskać po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2017-2030
została przyjęta przy 13gł. „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.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok została przyjęta przy 14 gł. „za”
- jednogłośnie.
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Pan Benedykt Kurcok wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy dofinansowania do ulic: Modrzewiowej
oraz Długosza. Odpowiadając na pytanie powiedział, że remont ul.Modrzewiowej rozpocznie się od
tego odcinka drogi, gdzie zakończono poprzedni remont.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu została przyjęta
przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.Gliwickiej
stanowiącej własność Gminy Orzesze
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.


Burmistrz Miasta poinformował, że zbycie dotyczy nieruchomości gruntowej o powierzchni
4909m2 na rzecz użytkownika wieczystego. Dodał, że byłby to jeden z elementów uporządkowania
terenu, gdzie planuje się zlokalizować nowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
W związku z pytaniem wyjaśnił, że teren gdzie obecnie zlokalizowany jest PSZOK planuje się
docelowo przeznaczyć do sprzedaży.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Orzeszu przy
ul.Gliwickiej stanowiącej własność Gminy Orzesze została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
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nabycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Wiosennej
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.


Przewodniczący wyjaśnił, że nabycie dotyczy terenu w Zawiści będącego własnością prywatną, na
którym wybudowano przepompownię. Dodał, że cena będzie znana po opracowaniu operatu
szacunkowego.
Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Wiosennej została przyjęta
przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania
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 również protokół z dnia 22.03.2018r. z przeprowadzonych 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 tego projektu uchwały.
Protokół z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.


Sekretarz Miasta poinformowała, że proponuje się uchwalić takie same obwody głosowania jak
były ustalone w roku 2012, z jedną różnicą dotyczącą części mieszkańców Sołectwa Woszczyce,
którzy do tej pory chodzili głosować do obwodu w Sołectwie Zazdrość, a zgodnie z obecną
propozycją do głosowania będą musieli iść do obwodu w Woszczycach. Dodała, że przedłożone do
uchwalenia obwody głosowania zostały uzupełnione o nowe nazwy ulic nadanych lub zmienionych.
Przedstawiła kosmetyczne zmiany jakie wprowadzono po konsultacji z Nadzorem Prawnym
Wojewody do treści projektu uchwały, który został rozesłany radnym.
Uchwała w sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania została przyjęta przy
14 gł. „za” - jednogłośnie.
wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości terytorialnej
Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Orzesze
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.


Sekretarz Miasta poinformowała, że na spotkaniu Burmistrzów i Przewodniczących Rad Powiatu
Mikołowskiego zaproponowano wystąpić do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości
terytorialnej Komisarza Wyborczego, który dla gmin powiatu został wskazany w Bielsku-Białej, a
nie tak jak do tej pory w Katowicach.
Uchwała w sprawie wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości
terytorialnej
Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Orzesze po odczytaniu przez
Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
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7.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie została złożona żadna
interpelacja.
Radny Janusz Zgoł złożył ustną interpelację dotyczącą zlokalizowania przystanku autobusowego
w centrum Woszczyc dla linii nr 69.

8.Zapytania i wolne wnioski
1/ Przewodniczący przedstawił pismo:
 Burmistrza Miasta Orzesze dotyczące przekazania mieszkańcom informacji o powstaniu
Centrum Opieki Osób Starszych,
 Tadeusza Marszolika dotyczące złożonej interpelacji w sprawie remontu ul.Pszczyńskiej
w Orzeszu-Zawiści.
2/ W związku z poruszoną przez Przewodniczącego kwestią remontów dróg na terenach własności
Skarbu Państwa, Burmistrz wyjaśnił, że temat zostanie przeanalizowany na spotkaniach ze
Starostwem Powiatowym.
3/ Przewodniczący poinformował o odbytym spotkaniu Komisji Ładu i Porządku oraz
Przestrzegania Prawa z przedstawicielami Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów
Naturalnych na temat technologii pozwalającej na ekonomiczne oraz ekologiczne spalanie węgla
wymieszanego z sorbentem powodującym pochłanianie szkodliwych substancji ze spalin.
Stwierdził, że technologia ta może być przedstawiana na organizowanych zebraniach
z mieszkańcami.
4/ Przewodniczący przypomniał o konieczności złożenia do dnia 30.04.2018r. oświadczeń
majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2017r.
5/ Burmistrz poinformował, że istnieje szansa rozbudowania na terenie Orzesza sieci gazowniczej.
Wyjaśnił, że dzięki organizowanym spotkaniom i zebranym ankietom rozpoczyna się projektowanie
sieci w części Zawiści. Dodał, że w pozostałych częściach miasta np. Zgoń, Jaśkowice, Zawada też
mogłaby być taka możliwość, jednak musi zgłosić się odpowiednia liczba osób zainteresowanych.
Stwierdził, że temat należy nagłaśniać na spotkaniach z mieszkańcami.
6/ Burmistrz poinformował, że bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży w wieku od
7 do 16 lat dotyczy tylko linii komunikacyjnych przewoźnika MZK Tychy. Dodał, że rozmowy
prowadzone były również z KZK GOP, jednak cena była zbyt wysoka w stosunku do zakresu
oferowanych przez KZK GOP na terenie Orzesza usług (jedna linia). Przedstawił, że do końca
czerwca musi zostać złożony wniosek pozwalający na wstąpienie od 2019 roku, Orzesza do
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
W związku z pytaniem Naczelnik Wydziału Komunalnego wyjaśnił, że do tej pory bilety
otrzymywali uczniowie dojeżdżający do szkół, natomiast obecnie bezpłatna komunikacja dotyczyć
będzie wszystkich w wieku od 7 do 16 lat. Dodał, że bezpłatna komunikacja spowoduje dla
przewoźnika mniejsze wpływy z biletów, w związku z czym zwiększy się kwota dopłaty gminy do
wozokilometra.
Burmistrz obiecał, że sprawa zarówno bezpłatnej komunikacji MZK Tychy, jak i konieczności
posiadania biletu w autobusach przewoźnika KZK GOP zostanie zamieszczona w Gazecie
Orzeskiej oraz stronie internetowej Urzędu.
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9.Zamknięcie Sesji
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
XLIII Sesję Rady Miejskiej Orzesze, dziękując wszystkim za przybycie.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Przewodniczący złożył wszystkim życzenia.
Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 16,10.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marzena Nowak

mgr inż. Jan Mach

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
Mach Jan
Marek Bartłomiej
Matuszczyk Grażyna
Mrowiec Damian
Potysz Teresa
Spendel Jan
Szala Eugeniusz
Szola Piotr
Tabacki Aleksander
Zgoł Janusz

Radni nieobecni:
- Kiecka Damian

W Sesji wzięli również udział:














p.Mirosław Blaski
p.Sylwia Krawczyk
p.Iwona Burszka
p.Jolanta Szubert
p.Benedykt Kurcok
p.Marek Bem
p.Alina Mika
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
Naczelnik Wydziału UM
Naczelnik Wydziału UM
Naczelnik Wydziału UM
Kierownik Referatu UM
Kierownik Referatu UM
Kiertownik Referatu Um
Komendant SM

Orzesze, dnia 13.04.2018r.
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