Protokół Nr XLVI/18
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze
w dniu 23 maja 2018r.

XLVI Sesji przewodniczył Pan Jan Mach – Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze.
Na Sesji podjęto Uchwały Nr XLVI/606-612/18.
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.Piotra Szola,
 Komisję Uchwał i Wniosków – proponując kandydatury p.Bartłomieja Marek oraz p.Teresy
Potysz.
Jako Przewodniczącego Komisji wskazano Radnego Bartłomieja Marek.
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.Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołów z XLIV i XLV
Sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący poinformował, że przed Sesją do protokołów nie została zgłoszona żadna uwaga.
W trakcie punktu 3 na posiedzenie przybył Radny Aleksander Tabacki - 15 osób obecnych na sali.
4.Wręczenie wyróżnień dla stypendysty Prezesa Rady Ministrów oraz stypendysty Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przewodniczący oraz Burmistrz Miasta wręczyli wyróżnienia p.Danielowi Matuszczyk studentowi
Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii za otrzymanie stypendium Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz p.Adamowi Witoszek uczniowi Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 5 w Gliwicach za otrzymanie stypendium Prezesa Rady Ministrów.
5.Wręczenie stypendiów naukowych za I semestr roku szkolnego 2017/2018
Przewodniczący poinformował, że stypendia zostały przyznane 65 osobom na podstawie uchwały
Nr XII/95/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31.08.2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania
uczniom stypendiów za wyniki w nauce w ramach lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Orzesze.
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Stypendia za I semestr roku szkolnego 2017/2018 otrzymali: Banach Patryk, Czobot Klaudia,
Czyrnia Justyna, Dolaciński Dariusz, Dudzik Natalia, Dyrda Dawid, Krawczyk Anna, Kuczok
Agata, Leśniak Kinga, Lyra Kacper, Łukasik Adam, Michalski Marcin, Moś Kordian, Ostrycharz
Mateusz, Pająk Jan, Pisarzowska Patrycja, Piwko Martyna, Płaszczyk Paweł, Popenda Julia,
Profaska John, Przeliorz Anna, Przeliorz Marta, Ptaszkowska Maja, Puchała Jakub, Siedlok Paweł,
Stelmach Wojciech, Świerczek Eryk, Wiechuła Natalia, Wydra Mateusz, Bartnicki Kacper, Burszka
Adam, Wyra Franciszek, Wyra Emilia, Kowalska Oliwia, Kurzawska Julia, Oberda Szymon,
Grzywok Filip, Turek Martyna, Broda Alexander, Ćwiok Jakub, Erm Julia, Gajda Marcin,
Koszewski Daniel, Koszewski Mateusz, Kożdoń Marek, Madeja Amanda, Nowak Karolina, Paryła
Sabina, Sabiniok Dominik, Szyszka Kacper, Trutwin Karolina, Zwoźniak Natalia, Burszka
Martyna, Bury Klaudia, Skutela Zuzanna, Smorzik Paulina, Spyra Julia, Kadłubek Sabina, Mendel
Piotr, Suchoń Dorota, Szyszka Joanna, Kroczek Marcin, Kaczmarczyk Adam, Cwalina Weronika.
Burmistrz podziękował wszystkim wyróżnionym i zauważył, że dzięki wynikom i osiągnięciom
naukowym promują miasto Orzesze.
6.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:
• wpłynęło kilka ofert na projekt budowy Przedszkola w Jaśkowicach. Dodano, że jedna z
ofert jest w zasięgu finansowym miasta. Dopowiedziano, że Burmistrz będzie prowadził
dalsze negocjacje, aby cena była najkorzystniejsza i można było rozpoczynać prace
projektowe,
• wysłano wniosek o uruchomienie I transzy dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na
zadanie „Budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul.Ulbrycha wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”,
• Burmistrz Miasta na wniosek Komisji Mieszkaniowej będzie przydzielał mieszkania
komunalne w budynku przy ul.Ulbrycha.
Radni zauważyli, że budynek przy ul.Ulbrycha powinien być przeznaczony dla
mieszkańców, którzy nie mają żadnych zaległości finansowych wobec miasta,
• oczekuje się na ocenę wniosku i projekt umowy na dofinansowanie zadania „Budowa
infrastruktury aktywnego wypoczynku – LGD” przez Urząd Marszałkowski,
• Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi przeprowadza kontrole ilości osób
zadeklarowanych do odbioru odpadów w oparciu o system 500+,
• w dniu 11.05.2018r. strażnicy Straży Miejskiej zostali włączeni do poszukiwań osoby, która
zamierzała odebrać sobie życie. Dodano, że w wyniku działań strażnika udaremniono próbę
samobójczą osoby,
• trwa postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „wykonanie hali produkcyjno-magazynowej wraz
z infrastrukturą” w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul.Fabrycznej 1, które jest prowadzone przez
Burmistrza Miasta Mikołowa wyznaczonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Dodano, że postępowanie dotyczy hali, która ma powstać w miejscu, w którym był
poprzedni taki obiekt.
Radna Teresa Potysz poprosiła o rozwiązanie problemu parkingu przed portiernią NT
Industry. Zauważyła, że mieszkańcy Jaśkowic nie mogą się bezpiecznie poruszać na tym
terenie,
• Powiatowy Zarząd Dróg występuje z wnioskiem o wycinkę drzew przy drogach
2

•

•

powiatowych. Dodano, że suche drzewa znajdujące się przy drogach stwarzają zagrożenie.
Radny Eugeniusz Buchalik stwierdził, że wycinane są przez Powiat Mikołowski drzewa
zdrowe i nie rozumie dlaczego wydawane są na to zgody.
Burmistrz powiedział, że drzewa rosnące przy drogach stwarzają niebezpieczeństwo i w
Orzeszu znajduje się dużo innych miejsc zielonych i lasów,
Straż Miejska na wniosek wydziałów UM realizuje wyjazdy zlecone. Dodano, że w
sprawozdaniu podano ogólną liczbę interwencji, jednak informacja w tym temacie może
zostać rozszerzona. Dopowiedziano, że Straż Miejska m.in. przeprowadza kontrole fekali
oraz deklaracji śmieciowych (w ostatnich 2 miesiącach skontrolowano 60 posesji),
czynione są starania o pozyskanie środków na zakup lekkiego wozu bojowego dla OSP
Jaśkowice.

Pani Alina Mika przedstawiła pismo Ruchu Autonomii Śląska dotyczące Dnia Ślonkij Fany.
Wyjaśniła, że stowarzyszenie zwróciło się o możliwość wywieszenia na Urzędzie flagi Ruchu
Autonomii Śląska w dniach 14-16 lipca br.
Radni stwierdzili, że Urząd nie jest miejscem, gdzie powinny być manifestowane poglądy
polityczne.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek „kto jest za tym, aby na Urzędzie w dniach 14-16
lipca br. była wywieszona flaga Ruchu Autonomii Śląska”, co zostało zaopiniowanie negatywnie
przy 1 gł. „za”, 9 gł. „przeciw” i 5 gł. „wstrzymujących się”.
Pani Sonia Janecka poinformowała, że 19 marca br. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło konkurs
na rzecz pozyskania urządzeń ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodała,
że miastu udało się pozyskać kwotę 85 338zł na ten cel.
7.Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu
Pan Wiesław Klar przypomniał, że przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych
miasta w zakresie:
1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2) eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną,
3) oczyszczania miasta,
4) utrzymania targowiska miejskiego w Orzeszu,
5) utrzymania zieleni miejskiej,
6) utrzymania obiektów sportowych w Orzeszu,
7) utrzymania cmentarza komunalnego w Orzeszu,
8) utrzymania i konserwacji pomników pamięci narodowej,
9) przeprowadzania procesów inwestycyjnych zgodnych z przedmiotem działania,
10) obsługi i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
W odpowiedzi na zadane pytanie Pan Wiesław Klar powiedział, że:
– do końca maja br. ma pojawić się informacja czy Urząd uzyskał dofinansowanie do budowy
kanalizacji w Orzeszu. Dodał, że wniosek został złożony w terminie i został oceniony
pozytywnie. Dopowiedział, że jeśli będzie zapewnienie o przekazaniu środków to
uruchomiona zostanie procedura przetargowa oraz wyłonienie wykonawcy,
– stale wzrasta zadłużenie zakładu budżetowego z tytułu płatności za ścieki. Dodał, że do sądu
kierowane są wnioski, jednak bardzo trudno jest odzyskać te należności. Dopowiedział, że
w przypadku trudnej sytuacji materialnej czasem zadłużenia są umarzane,
3

– na cmentarzu komunalnym trwają prace związane z wykaszaniem traw i wycinką suchych
drzew i wystających korzeni. Dodał, że remontowany będzie również plac główny
cmentarza.
8.Absolutorium
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, informacji o
stanie mienia gminy
Przewodniczący Rady przedstawił kalendarium posiedzeń poszczególnych Komisji,
na których po analizie pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok Miasta
Orzesze.
Skarbnik Miasta omówiła najważniejsze elementy dotyczące realizacji budżetu za 2017 rok (m.in.
wysokość dochodów oraz wydatków, nadwyżki budżetowej, wolnych środków i zadłużenia).
Przytoczyła główne zadania, które zostały w 2017 roku zrealizowane oraz rozpoczęte. Dodała, że
dzięki wolnym środkom, ponadplanowym dochodom oraz oszczędnościom nie było konieczności
zaciągania kredytu.
- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2018 roku o
udzielenie Burmistrzowi Miasta Orzesze absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017 - załącznik
Nr 1 do niniejszego protokołu.
odczytanie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu i o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium
Przewodniczący przedstawił Uchwałę Nr 4200/IV/77/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (załącznik Nr 2 do protokołu) oraz Uchwałę Nr
4200/IV/88/2018 z dnia 7 maja 2018 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Orzesze (załącznik nr 3 do protokołu).
-

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Orzesze za 2017 rok
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania jawnego Uchwała Nr XLVI/606/18 została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.
-

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta za 2017 rok
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania jawnego Uchwała Nr XLVI/607/18 została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.
-

Przewodniczący w imieniu całej Rady złożył Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu gratulacje z
okazji uzyskanego absolutorium.
Burmistrz w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników podziękował za udzielone absolutorium
i okazane zaufanie. Stwierdził, że pozytywnie zaopiniowany budżet jest zarówno oceną burmistrza
jak i rady, gdyż wszyscy wspólnie decydują o losach miasta.
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9.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 Miasta omówiła zmiany zaproponowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, co zostało
zamieszczone w załączniku Nr 4 do protokołu.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze została przyjęta
przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.
– 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 Miasta przedstawiła zaproponowane przez Burmistrza Miasta zmiany w budżecie wraz z
autopoprawką, co zostało zamieszczone w załączniku Nr 5 do niniejszego protokołu.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok została przyjęta przy 15 gł. „za”
- jednogłośnie.
– wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul.Szklarskiej
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Przewodniczący wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy dzierżawy terenu pod tymczasowy garaż
blaszany na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy
ul.Szklarskiej została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.
– zmiany uchwały dotyczącej 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,
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Przedstawił również protokół z dnia 23.05.2018r. 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 projektów uchwał w sprawie:
• zmiany uchwały dotyczącej podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze w wyborach do
Rady Miejskiej Orzesze
• zmiany uchwały dotyczącej podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania, co
zostało zamieszczone w załączniku Nr 6 do niniejszego protokołu.
Pani Marzena Nowak wyjaśniła, że po podjęciu uchwał dotyczących okręgów i obwodów
głosowania, kiedy sporządzano informacje dodatkowe dla komisarza wyborczego wynikły
nieścisłości dotyczące pewnych numerów domów. Dodała, że niektóre numery domów znalazły się
w innych okręgach wyborczych niż powinny. Dopowiedziała, że projekty uchwał zostały
skonsultowane z komisarzem wyborczym i naniesione zostały jego uwagi.
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Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej Orzesze została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.
– zmiany uchwały dotyczącej podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje:
- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa,
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Miasta Orzesze na stałe obwody
głosowania została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.
10.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie została złożona żadna
interpelacja.
11.Zapytania i wolne wnioski
1/ Burmistrz przedstawił pismo organizatorów Tour de Pologne odnośnie możliwości przejazdu
wyścigu przez centrum miasta.
Radni stwierdzili, że wyścig jest imprezą międzynarodową, dzięki której można pokazać miasto
szerszej społeczności.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek „kto jest za wyrażeniem zgody na przejazd przez
Orzesze wyścigu Tour de Pologne”, co zostało przyjęte przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.
2/ Przewodniczący poprosił o przygotowanie na następną sesję informacji dotyczących:
• wykaszania zieleni przydrożnej,
• wycinki drzew przy drogach powiatowych,
• realizacji remontów drogowych zaplanowanych w 2018r.,
• remontu drogi na byłym targowisku przy ul.Gliwickiej.
12.Zamknięcie Sesji
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
XLVI Sesję Rady Miejskiej Orzesze, dziękując wszystkim za przybycie.
Sesja trwała od godz. 15,30 do godz. 18,00.
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.
15.

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
Zgoł Janusz

Radni nieobecni:
–

W Sesji wzięli również udział:













p.Mirosław Blaski
p.Sylwia Krawczyk
p.Iwona Burszka
p.Marek Bem
p.Alina Mika
p.Teresa Macioszek
p.Sonia Janecka
p.Tomasz Szier
p.Wiesław Klar
p.Małgorzata Lorens
p.Danuta Lyra
p.Barbara Petniakowska
Radca Prawny
przedstawiciel prasy

-

Burmistrz Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta
Skarbnik Miasta
Naczelnik Wydziału UM
Naczelnik Wydziału UM
Kierownik Referatu UM
Kierownik Referatu UM
Kierownik Referatu UM
Kierownik ZGKiM
Kierownik MOK
Zastępca Kierownika MOPS
Komendant SM

Orzesze, dnia 29.05.2018r.
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