
Protokół  Nr XLVII/18
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 21 czerwca 2018r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr XLVII/613-628/18.

1.Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady powitał wszystkich radnych i gości.
Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  na  sali  jest  15  radnych,  co  stanowi  kworum
do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Na protokolanta powołał Marię Mierzwa-Owczarek.

Przewodniczący powołał również:
 sekretarza obrad – proponując kandydaturę p.Eugeniusza Szala,
 Komisję Uchwał i Wniosków – proponując kandydatury p.Rajmunda Gazda oraz p.Damiana

Kiecka.

Jako Przewodniczącego Komisji wskazano Radnego Rajmunda Gazda.

Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący poinformował, że zachodzi konieczność uzupełnienia porządku obrad o dodatkowe
projekty uchwał w sprawie:

 ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu,
 udzielenia  dofinansowania  dla  PKP Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z  przeznaczeniem na

realizację  zadania  dotyczącego  opracowania  Studium  Wykonalności  dla  projektu  pn.
"Rewitalizacja  linii  kolejowych  nr  140/169/179/885/138  połączenia  Orzesze  Jaśkowice-
Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim". 

Wyjaśniono, że w związku z budową żłobka oraz jego planowanym otwarciem we wrześniu br.
zachodzi konieczność podjęcia uchwały dotyczącej opłat za pobyt dzieci w tej placówce. Dodano,
że proponuje się inne kwoty za pobyt w żłobku niż te, które przedstawiono na Komisji Gospodarki
Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o wyżej
przedstawiony projekt uchwały.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

Odnośnie projektu uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla
projektu  pn.  "Rewitalizacja  linii  kolejowych  nr  140/169/179/885/138  połączenia  Orzesze
Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK  Piast-Nowy  Bieruń-Oświęcim"  poinformowano,  że  środki  na
dofinansowanie studium wykonalności są zabezpieczone w budżecie miasta i wspólnie z innymi
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gminami Powiatu Mikołowskiego zadecydowano o podjęciu jednakowych uchwał w tej sprawie. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o wyżej
przedstawiony projekt uchwały.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 14 gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”. 

Przewodniczący poinformował, że wprowadzone projekty uchwał będą rozpatrzone w punkcie 6
jako ostatnie. 

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

4.Bezpieczeństwo w mieście – sprawozdanie Komendanta Miejskiego OSP
Komendant  Miejski  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  p.Joanna  Kociubińska  omówiła
sprawozdanie  z  działalności  jednostek  OSP w  I  półroczu  2018r.,  co  zostało  zamieszczone  w
załączniku Nr 1 do protokołu. 

Przewodniczący poinformował, że:
– dzięki  staraniom  Prezesa  Zarządu  Powiatowego  Ochotniczych  Straży  Pożarnych

p.Sławomira Bijaka miasto jest na dobrej drodze do pozyskania dofinansowania do zakupu
małego samochodu dla OSP Jaśkowice,

– druhowie OSP Zawiść w czynie społecznym realizują inwestycję budowy strażnicy,
– pozyskano dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy, niezbędny do

udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. 
Pani Sonia Janecka poinformowała,  że przekazanie sprzętu oraz rozliczenie dotacji  musi
nastąpić do 13 lipca br.,

– mieszkańcy  Jaśkowic  przeznaczyli  środki  na  sprzęt  dla  OSP  Jaśkowice,  w  ramach
dofinansowania zadań dla dzielnicy,

– nowy  samochód  OSP Gardawice  ma  techniczne  problemy  z  hamulcami  i  czynione  są
starania, aby przedłużyć gwarancję na użytkowanie tego wozu.

Odpowiadając na zadane pytanie p.Joanna Kociubińska wyjaśniła, że każda jednostka OSP sama
decyduje  jakie  imprezy  na  terenie  miasta  będzie  zabezpieczała.  Wytłumaczyła,  że  koncert
charytatywny  był  zabezpieczany  przez  OSP Zgoń,  ponieważ  OSP Orzesze  zabezpieczało  inną
imprezę, zaś OSP Jaśkowice zepsuł się wóz strażacki. 

Radny Eugeniusz Buchalik zwrócił uwagę, że OSP Orzesze chociaż ma najbliżej zazwyczaj nie
zabezpiecza imprez w centrum miasta. Dodał, że jeśli jednostka nie będzie chciała współpracować z
miastem, to może się tego samego spodziewać ze strony Rady Miejskiej. 

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
Burmistrz  podziękował  p.Joannie  Kociubińskiej  za  dbanie  o  bezpieczeństwo  w  mieście  oraz
p.Weronice Krzemińskiej  za organizację  festynu charytatywnego,  na którym zbierano środki  na
leczenie  dla  mieszkańca  Orzesza.  Słowa  uznania  w  imieniu  całej  Rady  Miejskiej  przekazał
Przewodniczący.  Pani  Weronika  Krzemińska  podziękowała  za  pomoc  w  organizacji  festynu
charytatywnego Szkole Podstawowej Nr 8. 

Burmistrz  poinformował,  że  sprawozdania  z  poszczególnych  Wydziałów  i  Referatów  zostały
radnym dostarczone na piśmie i prosi o zadawanie ewentualnych pytań. 
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W związku z pytaniami wyjaśniono, że:
– podpisano  umowę  z  projektantem  na  budowę  przedszkola  w  Jaśkowicach.  Dodano,  że
projektowanie potrwa około 0,5 roku, w zimie planuje się ogłosić przetarg, zaś wiosną 2019r.
rozpocząć  budowę  przedszkola.  Burmistrz  dopowiedział,  że  założenia  miejscowego  planu
pozwalają  maksymalnie  wykorzystać  przestrzeń  wokół  obiektu,  ponieważ  projektowany jest
również  parking  oraz  plac  zabaw.  Poinformował,  że  przy  przedszkolu  planuje  się  także
wybudować  przydomową  oczyszczalnię  ścieków,  do  której  w  przyszłości  można  będzie
podłączyć również Szkołę Podstawową,
– oczekuje się na ocenę przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wniosku dotyczącego budowy
zaplecza sanitarno-szatniowego dla MKS „Sokół”. Burmistrz dodał, że jeśli miasto nie otrzyma
dofinansowania  to  trzeba  będzie podjąć decyzję czy zadanie będzie realizowane z  własnych
środków,
– 27 czerwca br. zostaną otwarte oferty na remont pomieszczeń dla zadania Utworzenie Klubu
Senior+.  Pan  Marek  Bem  powiedział,  że  miasto  otrzymało  dofinansowanie  w  wysokości
150tys.zł do realizacji tego zadania. Dodał, że inwestycja musi zostać zrealizowana do końca
2018r.,
– na przełomie lipca i sierpnia br. firma Tauron planuje wymianę słupów energetycznych na
osiedlu XXV-lecia,
– podczas  remontu  ulicy  bocznej  od  ul.Gliwickiej  (dojazd  do  posesji  przy  ul.Rynek  16)
właściciel nieruchomości sąsiedniej nie wyraził zgody na przekazanie ani też użyczenie swojego
terenu, dlatego wyremontowano tylko odcinek drogi należący do gminy. Radni zauważyli, że
skoro  właściciel  nieruchomości  nie  wyraził  zgody,  aby cokolwiek  robić  na  jego  terenie,  to
należało przesunąć krawężnik znajdujący się na omawianym terenie. Burmistrz stwierdził,  że
jeśli taka sytuacja wystąpi przy innym remoncie drogi to skonsultuje tę sprawę z radnymi,
– po przeprowadzeniu remontu ul.Staszica RPWiK sprawdzał zawory wodociągowe, które nie
działały właściwie, dlatego w tych miejscach wycięto asfalt i wymieniono wadliwe urządzenia,
– na remonty dróg udzielana jest gwarancja minimum 5 lat. Pan Benedykt Kurcok dodał, że
na ul.Odrodzenia w ramach gwarancji wykończono i ubito pobocze. Dodał, że na zakręcie drogi
wykonano drenaż z kamieni, 
– 22  czerwca  br.  zostanie  podpisana  umowa  na  odbiór  odpadów  komunalnych  z  firmą
Remondis. Dodano, że w związku z tym nie przewiduje się zmiany stawek za odbiór odpadów
komunalnych,
– Zarząd  Dróg  Powiatowych  wykonał  już  remont  ul.Modrzewiowej,  rozpoczęto  remont
ul.Żorskiej i w tym roku zaplanowany jest również remont ul.Dojazdowej. 

Burmistrz poinformował, że miasto jako jedne z pierwszych otrzymało dofinansowanie  w ramach
Rządowego  Programu  na  rzecz  Rozwoju  oraz  Konkurencyjności  Regionów  poprzez  Wsparcie
Lokalnej  Infrastruktury Drogowej. Dodał,  że  dofinansowany został  remont ul.Staszica i  w dniu
22  czerwca  br.  Minister  Infrastruktury  p.Jerzy  Kwieciński  oraz  Wojewoda  Śląski  p.Jarosław
Wieczorek przyjadą do Orzesza, aby zobaczyć jak zrealizowana została ta inwestycja. 

Pan  Benedykt  Kurcok  przedstawił  stan  remontów  drogowych  zaplanowanych  do  realizacji  w
2018r., co zostało zamieszczone w załączniku Nr 2 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu wraz z

sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i
granicą Gminy Wyry)

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

Projektant  planu   poinformował,  że  uchwalenie  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego jest finalną częścią uchwały podjętej przez Radę w 2016 roku. Powiedział, że w
wyniku wyłożenia planu oraz dyskusji publicznej wpłynęło 50 uwag. Wyjaśnił, że uwagi zostały
rozpatrzone przez Burmistrza i odnośnie uwag, które nie zostały rozpatrzone pozytywnie decyzję
musi podjąć Rada Miejska w drodze oddzielnego przegłosowania. Dodał, że część uwag dotyczy
tego samego obszaru, dlatego można przegłosować je łącznie. 
Projektant  szczegółowo  omówił  uwagi,  które  nie  zostały  uwzględnione. Przyczyny
nieuwzględnienia zgłoszonych uwag zamieszczone są w załączniku Nr 3 do uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wszystkie nieuwzględnione uwagi zostały przyjęte przez
Radę. Sposób głosowania przedstawia poniższa tabela.

      Lp. Numer uwagi Głosowanie
1. 2 15gł. „za” - jednogłośnie
2. 5 15 gł. „za” - jednogłośnie
3. 8, 13, 14,

25-30,43
15 gł. „za” - jednogłośnie

4. 33 15 gł. „za” - jednogłośnie
5. 35 15 gł. „za” - jednogłośnie
6. 44.1 15 gł. „za” - jednogłośnie
7. 44.2 15 gł. „za” - jednogłośnie
8. 45 15 gł. „za” - jednogłośnie

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
Orzeszu  wraz  z  sołectwem  Zawiść  oraz  w  obrębie  Gardawice  (teren  ograniczony  linią  lasu,
rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry) została przyjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.   

Obrady opuściła Radna Grażyna Bortlik.

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030
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 3 do protokołu. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030
została przyjęta przy 13 gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”. 

– zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018r.
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 4 do niniejszego protokołu. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018r. została przyjęta przy 14 gł. „za”
jednogłośnie. 
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– zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/532/17 z dnia 14 grudnia 2017r. dotyczącej
ustalenia stawek dotacji  przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego -  Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2018 rok

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

Skarbnik Miasta powiedziała, że proponuje się zmienić stawki dotacji przedmiotowych dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dodała, że na remont, utrzymanie i zarządzanie punktem
selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  proponuje  się  stawkę  167zł  za  1tonę  przyjętych
odpadów, zaś na remont, utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi stawkę w wysokości
54,07zł na 1m2 powierzchni użytkowej budynków komunalnych. 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej  Orzesze Nr XL/532/17 z dnia 14 grudnia
2017r.  dotyczącej  ustalenia  stawek  dotacji  przedmiotowych  dla  samorządowego  zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2018 rok została przyjęta przy
14 gł. „za” jednogłośnie. 

– zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/226/16 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie
wprowadzenia  wspólnej  obsługi  dla  jednostek  organizacyjnych  Miasta  Orzesze  zmienianej
Uchwałą  Rady  Miejskiej  Orzesze  nr  XXII/265/16  z  dnia  27  czerwca  2016r.  oraz  nr
XXXVII/430/17 z dnia 7 września 2017r.

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

Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  zmiana  uchwały  dotyczy  wprowadzenia  jednostek
organizacyjnych  miasta:  Miejskiego  Żłobka  oraz  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  im.Poległych  na
Pasternioku w miejsce likwidowanego Zespołu Szkół. 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/226/16 z dnia 30 marca
2016r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze
zmienianej  Uchwałą Rady Miejskiej  Orzesze nr XXII/265/16 z dnia 27 czerwca 2016r. oraz nr
XXXVII/430/17 z dnia 7 września 2017r. została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

– ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Orzesze
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki  Komunalnej,  Budownictwa,  Budżetu  i  Mienia  Gminy.  Wyjaśnił,  że  rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
zmieniło stawki wynagradzania dla wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Dodał, że obecnie
obowiązujące stawki wynagrodzenia burmistrza są wyższe niż te zaproponowane w omawianym
rozporządzeniu, dlatego powinno się podjąć uchwałę odnośnie obniżenia tego wynagrodzenia. 

Pani  Marzena  Nowak  poinformowała,  że  na  Komisji   Gospodarki  Komunalnej,  Budownictwa,
Budżetu  i  Mienia  Gminy  radni  przyjęli  stawki  najwyższe  z  tych  zaproponowanych  w
rozporządzeniu. 

Przewodniczący powiedział, że sąsiednie gminy: Łaziska Górne oraz Mikołów wstrzymały się od
głosowania  w  tym  temacie  stwierdzając,  że  rozporządzenie  automatycznie  obniża  stawki
wynagrodzenia  dla  włodarzy  poszczególnych  gmin.  Dodał,  że  inne  gminy  postanowiły  podjąć
uchwałę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Zaproponował,  aby podjąć uchwałę jednocześnie wykreślając z niej  paragraf  nr 2 o brzmieniu:
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„Traci  moc Uchwała  Nr II/3/14  z  dnia  9  grudnia  2014r.  w sprawie  wynagrodzenia  Burmistrza
Miasta Orzesze”. 

Radca Prawny stwierdziła, że każde z rozwiązań: podjęcie uchwały bez paragrafu mówiącego o
utracie mocy poprzedniej uchwały oraz uchwała z okresem wypowiedzenia są obarczone ryzykiem
uchylenia uchwały przez Nadzór Prawny. 

Radni  dyskutowali  na  temat  zasadności  wykreślenia  wyżej  wymienionego  paragrafu.  Radny
Eugeniusz Szala zauważył, że powinno się wykreślić ten paragraf ponieważ to nie Rada Miejska
Orzesze wyszła z inicjatywą obniżenia wynagrodzenia dla Burmistrza. 

Radny Piotr Szola stwierdził, że Rada Miejska powinna wystosować pismo do Rady Ministrów w
którym  wyraża  swoje  niezadowolenie,  że  organowi  samorządowemu  narzuca  się  konieczność
obniżenia wynagrodzenia Burmistrza. 

Radny Eugeniusz Buchalik złożył wniosek formalny, aby z projektu uchwały wykreślić paragraf 2 o
brzmieniu:  „Traci  moc Uchwała  Nr  II/3/14  z  dnia  9  grudnia  2014r.  w sprawie  wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Orzesze”. 
Radny  Eugeniusz  Szala  opowiedział  się  za  tym  wnioskiem  i  stwierdził,  że  Nadzór  Prawny
rozstrzygnie czy taki zapis jest konieczny czy też nie.
Radny Damian Mrowiec opowiedział się przeciw wnioskowi stwierdzając, że bezpieczniejsze jest
pozostawienie omawianego zapisu i nie narażanie Burmistrza na wypłatę wynagrodzenia według
najniższych stawek.

Wniosek formalny został przegłosowany przy 11 gł. „za” i 2 gł. „przeciw” (1 osoba nie wzięła
udziału w głosowaniu). 

Uchwała  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Burmistrza  Miasta  Orzesze  z  wykreślonym
paragrafem 2 została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

– rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Ładu i
Porządku oraz Przestrzegania Prawa. Wyjaśnił, że do Burmistrza wpłynęła skarga mieszkanki na
zachowanie  Kierownika  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej.  Dodał,  że  skarga
została  szczegółowo  omówiona  na  Komisji  Ładu  i  Porządku  oraz  Przestrzegania  Prawa  i
postanowiono uznać ją za bezzasadną.

Mieszkanka  stwierdziła,  że  jest  traktowana  gorzej  niż  inni  lokatorzy  budynków  komunalnych,
pomimo że regularnie płaci czynsz. Dodała, że w budynku w którym mieszka, przez interwencje Jej
sąsiadki  pozamykane  zostały  okna  na  strychu.  Dopowiedziała,  że  w  całym budynku  unosi  się
nieprzyjemny zapach i jest wilgoć. Zauważyła, że kiedy chciała rozwiązać omawianą sytuację z
Zastępcą Kierownika ZGKiM pojawił się Kierownik Zakładu, który używał w stosunku do Niej
słów obraźliwych. 

Radni  zauważyli,  że  ZGKiM  powinien  rozwiązać  ten  spór  i  zastanowić  się  nad  możliwością
powrotu do stanu umożliwiającego mieszkańcom otwieranie okien na strychu w celu wietrzenia
budynku.

Uchwała  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Kierownika  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej została przyjęta przy 13 gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”. 
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– rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Ładu i
Porządku oraz Przestrzegania Prawa. Wyjaśnił, że Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazało
skargę  mieszkańców oraz rodziców dzieci  trenujących na boisku w Orzeszu-Zawiści  dotyczącą
użytkowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Orzeszu-Zawiści oraz działań władz szkoły i
dyrektor  Adriany  Pustelny.  Dodał,  że  na  Komisji  Ładu  i  Porządku  oraz  Przestrzegania  Prawa
omówiono tę sprawę i postanowiono uznać skargę na bezzasadną. 

Radny Damian Kiecka poinformował, że do dyrektor Adriany Pustelny wpłynęła lista z podpisami
mieszkańców, którzy opowiedzieli  się  przeciwko tresurze psów na boisku szkolnym. Dodał,  że
dyrektor postanowiła, że boisko nie będzie już udostępniane na prowadzenie tej działalności. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 została przyjęta
przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 
 

– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Skośnej
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. Wyjaśnił, że dotyczy ona zbycia
działki gminnej, która nie ma dojazdu do drogi i może służyć jedynie na poszerzenie nieruchomości
sąsiedniej. 

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Skośnej została
przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Orzeszkowej
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. Dodał, że dotyczy ona zbycia
dwóch działek o łącznej powierzchni 1198m2. 

Radni zauważyli, że zbycie powinno nastąpić w drodze przetargowej. 

Uchwała  w sprawie  wyrażenia  zgody na  zbycie  nieruchomości  położonej  przy ul.Orzeszkowej
została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

– przekazania przez Miasto Orzesze zadań z zakresu organizowania publicznego transportu
zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich

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

Pan Benedykt Kurcok powiedział, że odbyło się spotkanie gmin porozumienia tyskiego na którym
poinformowano,  że  w związku  z  przystąpieniem Miasta  Tychy do  Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii  zlikwidowane  zostanie  MZK  Tychy.  Dodał,  że  wszystkie  gminy  powinny  podjąć
uchwały,  w  których  przekazują  zadania  z  zakresu  organizowania  publicznego  transportu
zbiorowego w gminnych przewozach partnerskich do wyżej wymienionej Metropolii.
Uchwała w sprawie przekazania przez Miasto Orzesze zadań z zakresu organizowania publicznego
transportu  zbiorowego w gminnych  przewozach pasażerskich  została  przyjęta  przy 14  gł.  „za”
jednogłośnie. 
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– wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Przedstawił  również  protokół  z  dnia  22.06.2018r.  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 projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze. Protokół
jest załącznikiem Nr 5 do protokołu. 

Pan Tomasz Szier wytłumaczył, że na sesji w maju br. podjęto już uchwałę dotyczącą zmian w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze, jednak Nadzór Prawny
zakwestionował dokonanie zmian w jednolitym tekście regulaminu, dlatego proponuje się podjęcie
poprawionej wersji tego aktu prawa miejscowego. 

Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Orzesze została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

– zmiany  Uchwały  Rady  Miejskiej  Orzesze  nr  XXIII/253/12  z  dnia  28  czerwca  2012r.
dotyczącej Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
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 projektu uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/253/12 z dnia 28 czerwca 2012r. dotyczącej
Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu. Protokół jest załącznikiem Nr 6 do protokołu. 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/253/12 z dnia 28 czerwca
2012r. dotyczącej Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu została przyjęta przy 13 gł. „za” i
1 gł. „wstrzymującym się”. 

– powołania i ustalenia składu osobowego oraz zakresu działania Komisji Statutowej będącej
doraźną komisją Rady Miejskiej Orzesze kadencji 2014-2018

Przewodniczący  wyjaśnił,  że  w  związku  ze  zmianą  ustawy o  samorządzie  gminnym  zachodzi
konieczność poprawy Statutu Miasta, dlatego proponuje się powołanie Komisji Statutowej. 
Poprosił o zgłaszanie kandydatur do omawianej Komisji. Swoje kandydatury zgłosili Radni: Józef
Bańczyk, Eugeniusz Buchalik, Rajmund Gazda, Jan Mach, Eugeniusz Szala i Piotr Szola. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał treść omawianej uchwały. 

Uchwała  w  sprawie  powołania  i  ustalenia  składu  osobowego  oraz  zakresu  działania  Komisji
Statutowej będącej doraźną komisją Rady Miejskiej Orzesze kadencji 2014-2018 została przyjęta
przy 13 gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”. 

– ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że po Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i
Mienia Gminy przeprowadzono ponowną analizę i postanowiono przedstawić inne stawki za pobyt
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dzieci w żłobku miejskim. Wyjaśniła, że proponuje się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku
w wymiarze  8  godzin  dziennie  w  wysokości  250zł,  zaś  za  każdą  kolejną  rozpoczętą  godzinę
dodatkowe 10zł. Dopowiedziała, że za pobyt dziecka powyżej 10 godzin dziennie proponuje się za
każdą kolejną rozpoczętą godzinę dodatkową stawkę 20zł. 

Odpowiadając na zadane pytanie Zastępca Burmistrza poinformowała, że nabór do żłobka trwa do
22 czerwca br. i dotychczas na 32 wolne miejsca złożono 68 wniosków. Dodała, że miasto aplikuje
o środki na otwarcie kolejnego 32 osobowego oddziału żłobka,  który mógłby funkcjonować od
marca 2019r.  Dopowiedziała, że w placówce planuje się wyżywienie w formie kateringu.  

Radni dyskutowali na temat kryteriów przyjmowania dzieci do żłobka.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu
została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

– udzielenia  dofinansowania  dla  PKP Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z  przeznaczeniem  na
realizację  zadania  dotyczącego  opracowania  Studium  Wykonalności  dla  projektu  pn.
"Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice-Tychy-
Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim"

Pan Marek Bem wyjaśnił,  że środki na dofinansowanie do opracowania Studium Wykonalności
projektu rewitalizacji linii kolejowych zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2018r. Dodał, że
jest to jednorazowa dotacja. 

Uchwała  w  sprawie  udzielenia  dofinansowania  dla  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z
przeznaczeniem  na  realizację  zadania  dotyczącego  opracowania  Studium  Wykonalności  dla
projektu  pn.  "Rewitalizacja  linii  kolejowych  nr  140/169/179/885/138  połączenia  Orzesze
Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim" została przyjęta przy 14 gł. „za”
jednogłośnie. 

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

8.Zapytania i wolne wnioski
1/ Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali  informację dot. przepisów obowiązujących
przy  wydawaniu  zezwoleń  na  wycinkę  drzew  oraz  wykaz  postępowań  administracyjnych  dot.
zezwoleń na usunięcie  drzew rosnących w pasie  dróg powiatowych w 2018r.  Informacja w tej
sprawie jest załącznikiem Nr 7 do protokołu. 

Radny Eugeniusz Buchalik powiedział,  że  zadaniem Urzędu jest  ocena zasadności wniosków o
wycinkę  drzew  i  nie  wszystkie  muszą  zostać  rozpatrzone  pozytywnie.  Stwierdził,  że  na
ul.Jaśkowickiej  wycięto  drzewa zdrowe i  kolejna  duża  wycinka  jest  planowana  na  ul.Żorskiej.
Zaproponował, aby na ul.Żorskiej zasadzić żywopłot, który oddzielałby chodnik od jezdni. Zwrócił
uwagę, że brak drzew stwarza zagrożenie dla pieszych spacerujących po mieście, ze względu na
brak osłony przed słońcem.

Radny Damian Kiecka powiedział, że należy sadzić drzewa, jednak w miejscach, w których nie
stwarzają zagrożenia dla ruchu pojazdów mechanicznych. 

Pani Teresa Macioszek wyjaśniła, że wszystkie projekty decyzji dot. zezwoleń na usunięcie drzew
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są przekazywane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i jeszcze nigdy nie wniesiono
żadnych uwag. Dodała, że radni mogą brać udział w oględzinach drzew. Zwróciła uwagę na kwestię
odpowiedzialności Burmistrza i jego pracowników w momencie, gdy chore drzewa wyrządzą jakieś
szkody w mieście. 

Radna Teresa Potysz stwierdziła, że radni chętnie będą brali udział w oględzinach drzew, należy
jedynie wcześniej powiadomić zainteresowane osoby. 

Pani Teresa Macioszek poinformowała, że wspólnie z Burmistrzem przeprowadziła wizję lokalną
pod  kątem  możliwych  miejsc  nasadzenia  drzew  i  wytypowano  teren  Szkoły  Podstawowej  w
Gardawicach. 

Radny Eugeniusz Buchalik zaproponował, aby nasadzić drzewa przy ul.Traugutta, ul.Żorskiej oraz
odtworzyć aleje przy drogach lokalnych.

Burmistrz stwierdził, że należy przeprowadzić inwentaryzację wszystkich drzew w mieście wraz z
opinią dendrologiczną. Dodał, że należy na ten cel zabezpieczyć odpowiednie środki w budżecie na
przyszły rok. 

Przewodniczący  przypomniał  o  konieczności  wykaszania  traw  na  chodnikach  i  poboczach  na
terenie miasta. 

2/  Przewodniczący przedstawił  e-mail  mieszkańców,  w którym poruszona została  m.in.  sprawa
gazyfikacji na terenie miasta. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że  aby firma gazownicza zainteresowała się  możliwością  gazyfikacji  jakieś
części Orzesza, to mieszkańcy muszą składać jak największą liczbę ankiet. 

3/ Burmistrz poinformował, że:
– Orzeskie Powitanie Lata odbędzie się 22 czerwca br.,
– miasto otrzymało dofinansowanie do budowy kanalizacji,
– prezydent  Jastrzębia Zdroju zaprosił  włodarzy miast  do podpisania listu  intencyjnego w
sprawie odtworzenia linii kolejowej relacji Jastrzębie Zdrój – Katowice.
Radni stwierdzili, że na sesji w dniu 8 maja br. podjęli wniosek mówiący, że „Miasto Orzesze
nie jest zainteresowane współfinansowaniem opracowania dokumentacji przedprojektowej linii
kolejowej  relacji  Jastrzębie  Zdrój  –  Katowice”  i  nadal  podtrzymują  swoje stanowisko w tej
sprawie,
Radny  Bartłomiej  Marek  poprosił,  aby  podkreślić,  że  przy  przedmiotowej  linii  kolejowej
znajdują się budynki mieszkalne. 
– podpisano  umowę  z  Urzędem  Marszałkowskim  na  budowę  infrastruktury  aktywnego
wypoczynku – LGD, jednak zadanie musi zostać podzielone w czasie. Dodał, że w tym roku
zostaną wykonane boiska w Zazdrości i Jaśkowicach. Dopowiedział, że  w Jaśkowicach, przy
okazji tej inwestycji, wykonany zostanie podjazd dla niepełnosprawnych do lokalu wyborczego,
który znajduje się w Szkole Podstawowej. Powiedział, że pozostałe boiska zostaną wykonane w
przyszłym roku,
– podczas  koncertu  charytatywnego na  rzecz  mieszkańca  Orzesza  udało  się  zebrać  ponad
65tys.zł na jego leczenie.
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4/ Przewodniczący poinformował, że:
– strażacy chcą, aby ekwiwalent za szkolenia został wyrównany do wysokości ekwiwalentu za
akcje strażackie,

– do  Urzędu  wpłynęło  pismo  Komendy  Powiatowej  Policji  odnośnie  możliwości
dofinansowania zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla policjantów Komisariatu Policji
w Orzeszu w wysokości 20tys.zł. Pismo w tej sprawie jest załącznikiem Nr 8 do protokołu. 

Burmistrz stwierdził, że w tegorocznym budżecie nie ma środków zabezpieczonych na ten cel i
można zastanowić się nad ewentualnym dofinansowaniem w 2019r. Radni poparli to stanowisko
Burmistrza.  

5/ Radni zgłosili sprawy: 
– konieczności odnowienia pomnika na Pasternioku przed zbliżającymi się uroczystościami
100 rocznicy odzyskania niepodległości,
– problemu blokowania parkingu przy portierni NT Industry oraz przy sali widowiskowej w

Jaśkowicach,
– zmienionej organizacji ruchu podczas remontu ul.Żorskiej. 

9.Zamknięcie Sesji
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
XLVII Sesję Rady Miejskiej Orzesze, dziękując wszystkim za przybycie. 
 
Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 19,10.

           Przewodniczący
            Protokołowała             Rady Miejskiej

mgr Maria Mierzwa-Owczarek          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. Matuszczyk Grażyna
9. Mrowiec Damian
10. Potysz Teresa
11. Spendel Jan 
12. Szala Eugeniusz
13. Szola Piotr
14. Tabacki Aleksander
15. Zgoł Janusz

Radni nieobecni:
–

W Sesji wzięli również udział:

- p.Mirosław Blaski       -       Burmistrz Miasta
- p.Sylwia Krawczyk             -            Z-ca Burmistrza Miasta
- p.Iwona Burszka       -            Skarbnik Miasta
 p.Marek Bem - Naczelnik Wydziału UM
 p.Alina Mika                        -           Naczelnik Wydziału UM
 p.Teresa Macioszek - Kierownik Referatu UM
 p.Sonia Janecka - Kierownik Referatu UM
 p.Tomasz Szier                     -           Kierownik Referatu UM
 p.Marzena Nowak                -           Kierownik Biura RM  
 p.Wiesław Klar                    -            Kierownik ZGKiM
 p.Małgorzata Lorens            -            Kierownik MOK
 p.Łukasz Podkowik -  Pracownik SM
 p.Joanna Różańska              -             Pracownik UM 
 Radca Prawny
 przedstawiciel prasy

Orzesze, dnia 05.07.2018r.
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