Protokół Nr XLIV/18
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Orzesze
w dniu 17 kwietnia 2018r.

XLIV Nadzwyczajnej Sesji przewodniczył Pan Jan Mach – Przewodniczący Rady Miejskiej
Orzesze.
Na Sesji podjęto Uchwałę Nr XLIV/590/18.
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 Marię Mierzwa-Owczarek.
Przewodniczący powołał również:
 sekretarza obrad – proponując kandydaturę p.Janusza Zgoł,
 Komisję Uchwał i Wniosków – proponując kandydatury p.Rajmunda Gazda oraz p.Damiana
Kiecka.
Jako Przewodniczącego Komisji wskazano Radnego Damiana Kiecka.
Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 14 gł. „za” – jednogłośnie.
2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących zmiany porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących przystąpienia Miasta Orzesze do Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa.
Sekretarz Miasta poinformowała, że sesja nadzwyczajna została zwołana aby podjąć uchwałę w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym dotyczących
przystąpienia Miasta Orzesze do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przypomniała, że Rada
Miejska 27 kwietnia 2017r. podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia woli przystąpienia Miasta
Orzesze do Związku Metropolitarnego w województwie śląskim po jego formalnym utworzeniu.
Dodała, że podobną uchwałę podjęła Rada Gminy Ornontowice. Wyjaśniła, że od tego czasu
Burmistrz Miasta Orzesze oraz Wójt Gminy Ornontowice czynią starania, aby obie gminy mogły
przystąpić do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powiedziała, że przeanalizowano zapisy
ustawy i w pierwszej kolejności Rada musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie konsultacji,
następnie Burmistrz wyda zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji w tym temacie.
Poinformowała, że konsultacje odbędą się po 7 dniach od momentu wydania zarządzenia i będą
trwały przez 5 dni roboczych. Stwierdziła, że konsultacje odbędą się w formie odpowiedzi na
postawione pytanie, zaś urny do głosowania będą wystawione w Urzędzie Miejskim oraz w
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orzeskich szkołach i przedszkolach. Dopowiedziała, że po zakończeniu konsultacji zwołana
zostanie kolejna sesja Rady Miejskiej, na której przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do Metropolii. Dodała, że jeśli uchwała zostanie podjęta to będzie ona przekazana do
Zarządu Metropolii, który musi rozesłać uchwałę i zwołać zgromadzenie Metropolii, gdzie sprawa
przystąpienia będzie się już toczyć dalej.
Sekretarz Miasta w odpowiedzi na pytanie powiedziała, że trwają prace nad zmianą ustawy o
metropolii, ponieważ nie przewidziano sytuacji wystąpienia z tej instytucji.
Odpowiadając na zadane pytanie Burmistrz powiedział, że jedną z korzyści przystąpienia do
Metropolii jest skorzystanie z tzw. funduszu solidarnościowego, który został stworzony aby
realizować inwestycje około drogowe.
Radny Rajmund Gazda odczytał treść podejmowanej uchwały.
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym
dotyczących przystąpienia Miasta Orzesze do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii została
podjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie.
4.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie została złożona żadna
interpelacja. Powiedział, że na ostatniej sesji Radny Janusz Zgoł złożył interpelację ustną dotyczącą
zlokalizowania przystanku autobusowego w centrum Woszczyc dla linii nr 69. Dodał, że Radny
otrzymał już odpowiedź w tym temacie.
5.Zapytania i wolne wnioski
1/ Przewodniczący poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynął anonim dotyczący godzin pracy
stażysty w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
2/ Przewodniczący przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do końca
miesiąca kwietnia.
3/ Odpowiadając na pytanie Burmistrz powiedział, że trwają prace nad zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jaśkowic, tak aby można rozpocząć prace projektowe
przedszkola.
Radny Eugeniusz Szala przypomniał, że uzyskał zapewnienie, że plan będzie zmieniony do końca
czerwca br.
6.Zamknięcie Sesji
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
XLIV Sesję Rady Miejskiej Orzesze, dziękując wszystkim za przybycie.
Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 15,05.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Protokołowała
mgr Maria Mierzwa-Owczarek

mgr inż. Jan Mach
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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
Potysz Teresa
Spendel Jan
Szala Eugeniusz
Szola Piotr
Tabacki Aleksander
Zgoł Janusz

Radni nieobecni:
– Mrowiec Damian

W Sesji wzięli również udział:




p.Mirosław Blaski
p.Sylwia Krawczyk
p.Jolanta Szubert

-

Burmistrz Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Orzesze, dnia 24.04.2018r.
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