Protokół Nr XLVIII/18
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze
w dniu 2 sierpnia 2018r.

XLVIII Sesji przewodniczył Pan Jan Mach – Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze.
Na Sesji podjęto Uchwały Nr XLVIII/629-646/18.
1.Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady powitał wszystkich radnych i gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali jest 13 radnych, co stanowi kworum
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na protokolanta powołał Marzenę Nowak.
Przewodniczący powołał również:
 sekretarza obrad – proponując kandydaturę p.Eugeniusza Szala,
 Komisję Uchwał i Wniosków – proponując kandydatury p.Janusza Zgoł oraz p.Damiana
Mrowiec.
Jako Przewodniczącego Komisji wskazano Radnego Janusza Zgoł.
Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 13 gł. „za” – jednogłośnie.
2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący poinformował, że zachodzi konieczność uzupełnienia porządku obrad o dodatkowe
projekty uchwały w sprawie:
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że wprowadzenie uchwały wynika z realizacji od września przez Szkołę
Podstawową Nr 6 nowego projektu unijnego oraz szybszej realizacji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu oraz dzielnicy Jaśkowice,
co wiąże się z koniecznością dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o wyżej
przedstawiony projekt uchwały.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 13 gł. „za” – jednogłośnie.
Przewodniczący poinformował, że wprowadzony projekt uchwały rozpatrzony będzie w punkcie
6 przed „zmianami w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok”.


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 zmienianej
Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/616/18 z dnia 21 czerwca 2018r.

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że podjęcie uchwały związane jest ze zwiększeniem dla Zakładu dotacji
na utrzymanie zieleni.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o wyżej
przedstawiony projekt uchwały.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 13 gł. „za” – jednogłośnie.
Przewodniczący poinformował, że wprowadzony projekt uchwały rozpatrzony będzie w punkcie
6 po „zmianach w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok”.


przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym dotyczących nadania nowego statutu Miasta Orzesze

Sekretarz Miasta wyjaśniła, że w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o samorządzie
gminnym koniecznym jest dostosowanie zapisów Statutu do zmian ustawowych, które obowiązywać będą od nowej kadencji. Dodała, że zarówno zmiany statutu jak i uchwalenie nowego muszą
być poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych, na które zgodę wyraża Rada Miejska
w drodze podjęcia stosownej uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o wyżej
przedstawiony projekt uchwały.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 13 gł. „za” – jednogłośnie.


wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomości
w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice”

Sekretarz Miasta wyjaśniła, że uchwała musi być podjęta przed podpisaniem umowy partnerskiej
z 6 miastami, co jest wymagane, aby ubiegać się o środki finansowe w ogłoszonym przez Minister stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie na realizację projektu, który pozwoli podnieść jakość usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o wyżej
przedstawiony projekt uchwały.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 13 gł. „za” – jednogłośnie.


ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu

Z-ca Burmistrza wyjaśniła, że po otwarciu ofert na catering, najtańsza oferta opiewała na kwotę
10,50zł dziennego wyżywienia dziecka w żłobku, przy maksymalnej dziennej opłacie wynoszącej
9zł przyjętej w poprzedniej uchwale. Dodała, że proponuje się podniesienie tej stawki do 12zł, jak
również obniżenie z 10zł do 5zł stawki dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu
dziecka w żłobku powyżej 8 godzin do 10 godzin dziennie, ze względu na porównanie wielkości tej
opłaty z opłatą w żłobkach innych miast.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o wyżej
przedstawiony projekt uchwały.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 13 gł. „za” – jednogłośnie.
Przewodniczący poinformował, że wprowadzone projekty uchwał rozpatrzone będą w punkcie
6 jako ostatnie.

3.Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z XLVII Sesji
Rady Miejskiej
Przewodniczący poinformował, że przed Sesją do protokołu nie została zgłoszona żadna uwaga.
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4.Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji i Komendantem Komisariatu Policji
w Orzeszu
W trakcie punktu 4 na posiedzenie przybył Radny Aleksander Tabacki – 14 osób obecnych na sali.
Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu p.Anna Musioł przedstawiła sprawozdanie
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz informację o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu mikołowskiego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Materiał został zamieszczony w załączniku Nr 1 do protokołu.
Radni zwrócili się o interwencję:


u zarządców dróg dot. poprawienia oznakowania poziomego jezdni oraz poprawienia oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Jaśkowickiej, ze względu na to, że
niemożliwy jest wyjazd z ul.Traugutta w stronę Jaśkowic bez złamania przepisów ruchu
drogowego,



w związku z brakiem możliwości przejechania przez mostek na drodze 925 w Borowej Wsi
bez przekroczenia podwójnej linii ciągłej, ze względu na ustawione barierki, które wymuszają zjazd na lewy pas jezdni,



odnośnie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych na ul.Gliwickiej w rejonie Huty
Szkła, a także o zwiększenie w tym miejscu ilości patroli, ze względu na wzmożony ruch
i częste przypadki przekraczania dozwolonej prędkości.

Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu podziękowała Straży Miejskiej oraz Burmistrzowi za
współpracę, która jak stwierdziła przekłada się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Orzesza.
W związku z pytaniem poinformowała, że Policja nie korzysta z usług firm ochraniarskich
i pogłoski na ten temat nie są prawdą. Wyjaśniła, że w dniu zdarzenia, w którym reagował mieszkaniec Orzesza, funkcjonariusze z orzeskiego Komisariatu byli na miejscu zdarzenia w ciągu dwóch
minut. Dodała, że nikt nie ma wpływu na to, w jaki sposób media przekazują informacje. Stwierdziła, że pomimo to postawa mieszkańców Orzesza zasługuje na pochwałę, bo wielokrotnie przyczyniali się do tego żeby zapobiec popełnieniu przestępstwa.

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
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:
 termin zakończenia budowy budynku komunalnego zgodnie z umową wyznaczony jest na
dzień 30.10.2018r. i nie powinno być problemu z jego dotrzymaniem. Dodano, że obecnie
trwają roboty wykończeniowe, po czym będzie robiony parking i uporządkowywane będzie
obejście,
 termin zakończenia prac na żłobku upływa dnia 16.08.2018r. i prowadzone są prace
wykończeniowe. Dodano, że spłynęły już pozytywne opinie Sanepid-u i Straży Pożarnej,
 nie wpłynęła żadna oferta na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim
i zadanie przechodzi do realizacji na następny rok,
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odnośnie remontu odcinka bocznego ul.Gliwickiej podpisana jest umowa z wykonawcą
i prace rozpoczną się 7 dni po zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu na czas
wykonywania robót.

Przewodniczący zaważył, że wzrost liczby składanych deklaracji dot. gospodarki odpadami
komunalnymi nie jest skutkiem tylko przeprowadzanych kontroli. Zwrócił się z prośbą
o uwzględnienie na przyszłość przy podawaniu liczby dodatkowo złożonych deklaracji również
liczby osób, które w Orzeszu się zameldowały, gdyż zgodnie z informacją Referatu Spraw
Obywatelskich liczba ta wzrasta i osoby te deklaracje z pewnością również składają.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnozachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe). Etap I:
teren usług oświaty
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Projektant planu poinformował, że przedkładany do uchwalenia fragment planu dla obszaru Jaśkowice dotyczy usług oświaty i użyteczności publicznej. Dodał, że podział na etapy
i przyspieszenie prac związane jest z budową przedszkola w Jaśkowicach. Dopowiedział,
że odnośnie pozostałych zmian obszarowych odbędzie się dyskusja publiczna i zostaną przedłożone
do uchwalenia we wrześniu lub październiku.
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe). Etap I:
teren usług oświaty została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do roku 2035

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Naczelnik Wydziału Komunalnego poinformował, że zapisy wcześniejszego planu przyjętego
w 2003 roku uległy zdezaktualizowaniu, dlatego proponuje się uchwalenie nowego z perspektywą
do roku 2035.
W związku z pytaniem przedstawił, że plan opracowała firma z Mikołowa za kwotę 3,5tys.zł.
Uchwała w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do roku 2035 została przyjęta przy 14 gł.
„za” - jednogłośnie.
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2017-2030
została przyjęta przy 13gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”.
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zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.


Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok została przyjęta przy 13gł. „za”
i 1 gł. „wstrzymującym się”.


zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/532/1 z dnia 14 grudnia 2017r. dotyczącej ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2018 rok zmienianej
Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/616/18 z dnia 21 czerwca 2018r.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/532/1 z dnia 14 grudnia
2017r. dotyczącej ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2018 rok zmienianej Uchwałą Rady
Miejskiej Orzesze Nr XLVII/616/18 z dnia 21 czerwca 2018r. została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie.


wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Biedronek

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Pan Grzegorz Potysz z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że
projekt uchwały został przygotowany w związku z zainteresowaniem osób kupnem tej
nieruchomości zlokalizowanej się w Zawadzie na Urbasówce.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Biedronek została
przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Miłej

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Pan Grzegorz Potysz z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że
z wnioskiem o wykup nieruchomości wystąpiła osoba będąca jej użytkownikiem wieczystym.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Miłej została
przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Orzesze, na lata 2018-2022 opracowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
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Naczelnik Wydziału Komunalnego poinformował, że Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna zwróciło się do Burmistrza o zmianę planu i po konsultacjach ustalono, że nie będzie to jego aktualizacja tylko uchwalenie nowego.
Uchwała w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
w Gminie Orzesze, na lata 2018-2022 opracowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Orzesze"

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Naczelnik Wydziału Komunalnego wyjaśnił, że w związku z nowelizacją ustawy, przepisy
nakazują opracowanie takiego regulaminu, który powstał na podstawie projektów przesłanych przez
trzy przedsiębiorstwa funkcjonujące w tym zakresie na terenie Orzesza. Po uchwaleniu projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zostanie on przekazany do zaopiniowania
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Gliwicach, po czym wróci do uchwalenia.
Uchwała w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta Orzesze" została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


wskazania wstępnej lokalizacji nowego jednostronnego przystanku komunikacyjnego
przy drodze gminnej na terenie Miasta Orzesze

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Naczelnik Wydziału Komunalnego poinformował, że wskazanie lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego wiąże się z poszerzeniem trasy komunikacji linii „Ł” o część Zawady „Rybówka”. Dodał, że ze względu na wąski pas jezdni, lokalizację przystanku zaplanowano
w miejscu gdzie jest najszersze pobocze.
Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego jednostronnego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej na terenie Miasta Orzesze została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Miasta Orzesze

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje:
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy,
- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa.
Przedstawił również protokół z dnia 31.07.2018r. 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:


ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Orzesze,
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zasad usytuowania na terenie Miasta Orzesze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Orzesze
oraz
trybu
przeprowadzenia
kontroli
prawidłowości
ich
pobrania
i wykorzystania,
o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie
żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Naczelnik Wydziału Komunalnego wyjaśnił, że zgodnie z ustawą uchwały dotyczące zarówno
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń jak i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych muszą być podjęte do dnia 9 września br. oraz podlegały zaopiniowaniu
przez jednostki pomocnicze.
Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Miasta Orzesze została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


zasad usytuowania na terenie Miasta Orzesze miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje:
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy,
- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa.
Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Orzesze miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie
żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Uchwała dotycząca zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 została przyjęta przy 13 gł. „za” i 1 gł.
„wstrzymującym się”.


zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Miasta Orzesze dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie
Miasta Orzesze oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu.
Uchwała dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Miasta Orzesze dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz
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trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania została przyjęta przy
14 gł. „za” - jednogłośnie.


określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu.
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Orzesze została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym dotyczących
nadania nowego statutu Miasta Orzesze

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze ogólnogminnym dotyczących nadania nowego statutu Miasta Orzesze została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomości w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice”

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
W związku z pytaniem Sekretarz Miasta wyjaśniła, że kosztem gminy jest wkład własny w postaci
szkolenia pracowników, odbywające się w godzinach pracy Urzędu.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu „Przyjazny e-urząd
podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomości
w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice” została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.


zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim
Żłobku w Orzeszu

Uchwała dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka
w Miejskim Żłobku w Orzeszu została przyjęta przy 13 gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”.
7. Sprawozdania z prac Komisji działających przy Radzie Miejskiej za I półrocze 2018r.
Sprawozdania zostały poddane pod oddzielane głosowanie.

8

W wyniku głosowania sprawozdanie:




Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 roku zostało przyjęte przy 14 gł. „za” – jednogłośnie;
Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu za I półrocze 2018 roku zostało
przyjęte przy 14 gł. „za” – jednogłośnie;
Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy za I półrocze
2018 roku zostało przyjęte przy 14 gł. „za” – jednogłośnie.

8.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie została złożona żadna
interpelacja.
Radny Piotr Szola złożył ustną interpelację dotyczącą zasypania dziur na ul.Leśnej, ze względu na
zły stan jej nawierzchni, skutkujący tym, że droga ta jest prawie nieprzejezdna. Dodał, że zasadnym
byłoby zastąpienie zastosowanego wcześniej frezu asfaltowego jakimś tłuczniem.

9.Zapytania i wolne wnioski
1/ Obecny na posiedzeniu Radny Powiatowy p.Józef Mrowiec podziękował za czteroletnią
współpracę. Stwierdził, że był dumny z tego iż mógł w Powiecie reprezentować Miasto Orzesze.
Zwrócił się z prośbą opracowania regulaminu wypożyczania sali na spotkania komitetów
wyborczych.
2/ Przewodniczący poinformował, że Wojewoda w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego uchylił
uchwałę z dnia 21 czerwca br. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren
ograniczony linia lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry).
3/ Przewodniczący wymienił sprzęt ratowniczo-gaśniczy jaki otrzymały jednostki OSP Gardawice,
Woszczyce, Zgoń i Zawiść w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.
4/ Burmistrz poinformował, że pozytywnie zaopiniował dodatek do planu ruchu Kopalni „Bolesław
Śmiały”. Wyjaśnił, że wydanie opinii musiało nastąpić do 14 dni od otrzymania pisma, w związku
z czym zorganizowane zostały w Urzędzie spotkania z udziałem mieszkańców oraz pracownika
kopalni. Stwierdził, że spotkania miały na celu zapoznać mieszkańców ze skutkami wydobycia pod
terenami mieszkaniowymi. Przedstawił, że w 90% przewidywany jest mały wpływ (kategoria I i II)
a jedynie kilkanaście domów znajdzie się w III kategorii oddziaływania. Dodał, że teren ten zawsze
przewidywany był do eksploatacji, co przy wydawaniu pozwoleń na budowę i określaniu
warunków technicznych dla nowych obiektów było uwzględniane. Dopowiedział, że obszar ten
nigdy nie był jeszcze eksploatowany i burmistrz plan ruchu tylko opiniuje, a decyzja wydawana jest
przez Wyższy Urząd Górniczy. Zauważył, że podejmując decyzję trzeba było wziąć pod uwagę
również to, jaki wpływ na dalsze funkcjonowanie kopalni będzie miało wydanie negatywnej opinii,
mając na uwadze liczbę mieszkańców Orzesza tam zatrudnionych.
5/ Burmistrz poinformował, że w Biurze Rady będą dla radnych dostępne do zapoznania się
materiały dotyczące przebiegu projektowanego Kanału Śląskiego łączącego Odrę i Wisłę. Dodał, że
wystosowane zostało też pismo do Ministra Gospodarki Wodnej i Śródlądowej o wypowiedzenie
się na temat tego, jaki wpływ na tą inwestycję będzie miała planowana eksploatacja węgla pod
terenami Orzesza w części planowanego przebiegu kanału.
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6/ Burmistrz przedstawił pozyskane przez miasto w latach 2017-2018 środki zewnętrzne, które
opiewają na kwotę 27 mln.zł.
7/ Burmistrz poinformował o wystosowanym do Premiera, Ministra Ochrony Środowiska,
Wojewody Śląskiego oraz Marszałka Województwa Śląskiego piśmie dotyczącym przemyśleń
odnoszących się do ustawy antysmogowej. Przedstawił, że dofinansowanie dotyczące ochrony
środowiska powinno być udzielane na termomodernizację, gdyż zużywanie mniejszej ilości paliwa
do ogrzania obiektów już ma mniejsze negatywny wpływ na środowisko.
8/ Burmistrz przypomniał o przebiegu przez Orzesze w dniu 6.08.2018r. trasy wyścigu kolarskiego
Tour de Pologne. Poinformował o utrudnieniach w tym dniu dla uczestników ruch drogowego oraz
skróceniu o pół godziny pracy Urzędu Miejskiego. Dodał, że informacja o utrudnieniach dotarła do
każdej posesji na trasie wyścigu.
9/ W związku z pytaniem Burmistrz poinformował, że do połowy października br. powinno zostać
zrealizowane zadanie dotyczące przebudowy terenu w centrum miasta, jednak z małą korektą
wcześniejszego projektu. Wyjaśnił, że wystąpił problem realizacji zadania, ze względu na brak
wyrażenia zgody przez użytkownika wieczystego na prowadzenie prac na tym terenie. Dodał, że
w wyniku prowadzonych rozmów ostatecznie zgoda na zburzenie istniejącego wodotrysku oraz
uporządkowanie terenu została wyrażona.
10/ Przewodniczący przypomniał o konieczności wystąpienia do zarządców dróg o poprawienie
oznakowania poziomego oraz uporządkowanie zarastających trawą chodników.
11/ Radny Piotr Szola:
 stwierdził, że należałoby zwrócić się do Tauronu o przycięcie drzew, które mogą być
zagrożeniem dla linii napowietrznych w czasie burz czy intensywnego wiatru,
 podziękował za wykonanie placu zabaw przy ul.Miłej.
12/ Kierownik Biura Rady Miejskiej poinformowała o konieczności złożenia przez radnych
oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed upływem kadencji.
10.Zamknięcie Sesji
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
XLVIII Sesję Rady Miejskiej Orzesze, dziękując wszystkim za przybycie.
Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 16,45.
Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marzena Nowak

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

Radni nieobecni:
- Gazda Rajmund

W Sesji wzięli również udział:
















p.Mirosław Blaski
p.Sylwia Krawczyk
p.Iwona Burszka
p.Jolanta Szubert
p.Wiesłąw Klar
p.Benedykt Kurcok
p.Marek Bem
p.Teresa Macioszek
p.Sonia Janecka
p.Tomasz Szier
p.Grzegorz Potysz
p.Barbara Petniakowska
p.Anna Musioł
Radca Prawny
przedstawiciel prasy

-

Burmistrz Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
Kierownik ZGKiM
Naczelnik Wydziału UM
Naczelnik Wydziału UM
Kierownik Referatu UM
Kierownik Referatu UM
Kierownik Referatu UM
Pracownik Referatu UM
Komendant SM
Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu

Orzesze, dnia 10.08.2018r.
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