Protokół Nr XLIX/18
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze
w dniu 27 września 2018r.

XLIX Sesji przewodniczył Pan Jan Mach – Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze.
Na Sesji podjęto Uchwały Nr XLIX/647-662/18.
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 Marię Mierzwa-Owczarek.
Przewodniczący powołał również:
 sekretarza obrad – proponując kandydaturę p.Eugeniusza Szala,
 Komisję Uchwał i Wniosków – proponując kandydatury p.Jana Spendel oraz p.Piotra Szola.
Jako Przewodniczącego Komisji wskazano Radnego Piotra Szola.
Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 13 gł. „za” – jednogłośnie.
2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących zmiany porządku obrad.
3.Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z XLVIII Sesji
Rady Miejskiej
Przewodniczący poinformował, że przed Sesją do protokołu wpłynęła jedna uwaga Radnego Piotra
Szola, która została uwzględniona.
4.Spotkanie z:
• Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie przedstawił sprawozdanie z
działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie za rok 2017, co
zostało zamieszczone w załączniku Nr 1 do protokołu.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie zwrócił uwagę, że:
– ze względu na wzrastającą liczbę mieszkańców Powiatu Mikołowskiego czynione są
starania o zwiększenie ilość etatów w jednostce PSP,
– w tym roku już w miesiącu wrześniu było o 200 interwencji więcej niż w roku 2017,
– dzięki wparciu KP PSP udało się pozyskać samochód lekki dla OSP Jaśkowice.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie poprosił radnych o przekazanie
dofinansowania na samochód dostawczo–osobowy dla Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.
Poinformował, że zakupiony samochód będzie wykorzystywany do wsparcia działań ratowniczo1

gaśniczych, pomocniczych, logistycznych oraz transportowych realizowanych przez KP PSP
Mikołów, co w znacznym stopniu poprawi skuteczność oraz efektywność podejmowania działań,
zwiększy także poziom zabezpieczenia pożarowego miasta oraz powiatu. Dodał, że Komisja
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy pozytywnie przychyliła się do tej
prośby.
Przewodniczący Rady w imieniu Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w
Orzeszu przekazał prośby:
– aby przy zmianie samochodu mieć na uwadze przekazanie starszego modelu pojazdu dla
jednostek OSP z Orzesza,
– aby zastanowić się nad zmniejszeniem opłaty za szkolenia dla Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że kursy z pierwszej pomocy
przedmedycznej organizują firmy zewnętrzne, można zastanowić się jednak nad pozyskaniem
dofinansowania z funduszy europejskich.
• Zarządem Uczniowskiego Klubu Tenisa Stołowego Sokół Orzesze
Przewodniczący wyjaśnił, że na prośbę Zarządu Uczniowskiego Klubu Tenisa Stołowego
zaproszono przedstawicieli klubu oraz Prezesa Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.
Prezes Śląskiego Związku Tenisa Stołowego przedstawił osiągnięcia klubu w ostatnich latach,
wyraził podziękowania dla władz klubu oraz miasta. Podarował również pamiątkową statuetkę.
Informacja w tej sprawie jest załącznikiem nr 2 do protokołu.
Przedstawiciele klubu również wyrazili podziękowania władzom miasta za stwarzanie warunków
do rozwoju sportu w Orzeszu.
5.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
Burmistrz poinformował, że:
– 3 października br. w Szkole Podstawowej Nr 2 odbędzie się spotkanie informacyjne w
sprawie naboru wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze organizowane przez
Ministerstwo Środowiska,
Podczas zebrań wiejskich w sołectwach oraz na zebraniach mieszkańców w Centrum i
Jaśkowicach również przedstawiano ten program,
– wpłynęły 2 oferty na zakup samochodu ratowniczego celem zabezpieczenia gotowości
bojowej OSP Jaśkowice,
– miasto po raz kolejny otrzymało wyróżnienie – Lider Edukacji,
– uczestniczył w spotkaniu odnośnie planowanej budowy Kanału Śląskiego w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i jeśli taki kanał powstanie to będzie
poprowadzony poza terenami mieszkaniowymi (tereny Woszczyc, Królówki, Zgonia),
– ogłoszono przetarg na przebudowę bocznego odcinka ul.Słowiańskiej,
– przetargi oraz podpisanie umów na remonty ul.Matejki i ul.Miarki planuje się
przeprowadzić jeszcze w tym roku.
Odnośnie remontów drogowych Burmistrz poinformował, że w tym roku nie zostaną wykonane
wszystkie zaplanowane remonty i przebudowy dróg, ze względu na:
– regulację związana z wycinką drzew - ul.Dolna,
– planowaną przebudowę instalacji gazowej - ul.Żwirki i Wigury,
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– proces odrolnienia działek – boczna ul.Wiosny Ludów,
– oczekiwanie na pozwolenie wodno-prawne – budowa kanalizacji deszczowej bocznego
odcinka ul.Słowiańskiej.
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:
– w grudniu br. ma zakończyć się projektowanie przedszkola w Jaśkowicach, zaś na przełomie
roku planuje się ogłosić przetarg na budowę. Pan Marek Bem zaznaczył, że należy zabezpieczyć
w budżecie odpowiednie środki na tą inwestycję,
– ogłoszono przetarg na przebudowę bocznego odcinka ul. Słowiańskiej w OrzeszuJaśkowicach, umowa powinna zostać zawarta najpóźniej ok.17 grudnia br.,
– projektowanie punktu przesiadkowego powinno zakończyć się na koniec 2018 roku.
6.Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów omówił sprawozdanie z realizacji zadań
inwestycyjnych za okres od września 2017r. do września 2018r., co zostało zamieszczone w
załączniku Nr 3 do protokołu.
Odpowiadając na zadane pytania Pan Marek Bem poinformował, że:
– oczekuje się na podpisanie umowy na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie miasta. Dodał, że po podpisaniu tej umowy pierwszym etapem będzie przetarg i
zatrudnienie inżyniera kontraktu, zaś następnie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy,
– do 31 października br. zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie budynku komunalnego
przy ul.Ulbrycha,
– w grudniu ma zostać wydane pozwolenia na użytkowanie Orzeskiego Centrum Możliwości.
Radny Eugeniusz Buchalik zwrócił uwagę na zwiększenie w budżecie środków dla Miejskiego
Żłobka. Stwierdził, że inwestycja ta została niedoszacowana i stale trzeba dokładać dodatkowe
środki.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
– 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 wraz z
autopoprawkami, co zostało zamieszczone w załączniku Nr 4 do protokołu.
Burmistrz przedstawił propozycję podpisania umowy dzierżawy przy domu przyjęć w Królówce.
Dodał, że w sołectwie Królówka nie ma żadnych terenów gminnych i w tym miejscu proponuje się
zorganizować plac zabaw, który zostałby sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
Dopowiedział, że dzierżawa kosztowałaby rocznie 100zł i należałoby wydzielić i wygrodzić teren
225m2. Powiedział, że amortyzacja zadania to minimum 10 lat, dlatego należy wpisać je do
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030
została przyjęta przy 12 gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się”.

3

– 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 omówiła zmiany zaproponowane w budżecie miasta wraz z autopoprawkami, co
zostało zamieszczone w załączniku Nr 5 do protokołu.
Odpowiadając na zadane pytania wyjaśniono, że:
– planuje się przeznaczyć środki w wysokości 101 987zł na wyposażenie w pomoce
dydaktyczne i doposażenie do sal przyrodniczo-chemiczno-fizycznych w Szkołach
Podstawowych Nr 4 i 8,
– osoby niepełnosprawne mogą przystępować do wszystkich konkursów na stanowiska
urzędnicze, które są ogłaszane przez Urząd Miejski.
Radny Eugeniusz Buchalik zaproponował, aby sprawdzić czy udzielenie dofinansowania do
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie
można rozliczyć tytułem opłacania składek na PFRON.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok została przyjęta przy 13 gł. „za”
jednogłośnie.
– 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. oraz Nr XLVIII/633/18 z dnia 2 sierpnia
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/532/17 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. oraz Nr XLVIII/633/18 z dnia 2
sierpnia 2018r. została przyjęta przy 13 gł. „za” jednogłośnie.
– zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXVII/431/17 z dnia 7 września 2017r.
dotyczącej dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Orzesze
innym instrumentem płatniczym
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Skarbnik Miasta poinformowała, że uchwała dotyczy wydłużenia okresu bezpłatnego korzystania z
terminali płatniczych do 31 sierpnia 2021r.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXVII/431/17 z dnia 7
września 2017r. dotyczącej dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta
Orzesze innym instrumentem płatniczym został przyjęta przy 13 gł. „za” jednogłośnie.
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– zmiany uchwały Nr XLII/567/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 01.03.2018r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/567/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 01.03.2018r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu została przyjęta przy 13 gł. „za”
jednogłośnie.
– przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada została przyjęta przy 13 gł.
„za” jednogłośnie.
– przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i
ul.Lipową
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Odpowiadając na zadane pytania Pani Joanna Różańska wyjaśniła, że:
- proponuje się przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Zazdrości w rejonie kościoła,
- od 15 października do 5 listopada br. będzie ponowne wyłożenie planu dla Zawiści. Dodała, że do
20 listopada mieszkańcy będą mogli składać uwagi.
Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską,
Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową została przyjęta przy 13 gł. „za” jednogłośnie.
– zmiany Uchwały Nr XL/534/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. Rady Miejskiej w Orzeszu w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Orzeszu na rok 2018
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Pani Sonia Janecka wyjaśniła, że uchwała ma charakter porządkowy i do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpisano aktualne zapisy uchwały
dotyczące ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Miasta Orzesze oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Orzesze miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/534/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. Rady Miejskiej w
Orzeszu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Orzeszu na rok 2018 została przyjęta przy 13 gł. „za” jednogłośnie.
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– uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników
przyrody – dębu szypułkowego oraz wiązu górskiego z terenu Gminy 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 25.09.2018r. 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 omawianego projektu uchwały.
Protokół z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Pani Teresa Macioszek poinformowała, że w okresie letnim otrzymano zgłoszenia, że na pomnikach
przyrody (dąb szypułkowy oraz wiąz górski) znajdują się suche gałęzie, które mogą zagrażać
bezpieczeństwu. Dodała, że aby podjąć czynności mające na celu przycinkę tych drzew należy
podjąć stosowną uchwałę. Dopowiedziała, że dąb szypułkowy znajduje się w pasie drogowym
ul.Mikołowskiej, zaś wiąz górski na działce Nadleśnictwa Kobiór przy ul.Św.Wawrzyńca.
Uchwała w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych
pomników przyrody – dębu szypułkowego oraz wiązu górskiego z terenu Gminy Orzesze została
przyjęta przy 13 gł. „za” jednogłośnie.
– nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Pan Grzegorz Potysz wyjaśnił, że uchwała dotyczy nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu
Państwa stanowiącej drogę – ul.Malowniczą.
Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji została przyjęta przy 13 gł.
„za” jednogłośnie.
– wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul.Fabrycznej,
oznaczonej jako działka 1071/28 o pow. 15m2
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Pan Grzegorz Potysz wyjaśnił, że dzierżawa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy dotyczy
pomieszczenia gospodarczego.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy
ul.Fabrycznej, oznaczonej jako działka 1071/28 o pow. 15m 2 została przyjeta przy 13 gł. „za”
jednogłośnie.
– wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul.Fabrycznej,
oznaczonej jako działka 1071/28 o pow. 18m2
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Pan Grzegorz Potysz wyjaśnił, że dzierżawa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy dotyczy
pomieszczenia gospodarczego.
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy
ul.Fabrycznej, oznaczonej jako działka 1071/28 o pow. 18m 2 została przyjęta przy 13 gł. „za”
jednogłośnie.
– wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul.Fabrycznej
oznaczonej jako działka 1074/28
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Pan Grzegorz Potysz wyjaśnił, że dzierżawa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy dotyczy
ogródka działkowego.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy
ul.Fabrycznej oznaczonej jako działka 1074/28 została przyjęta przy 13 gł. „za” jednogłośnie.
– wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul.Gliwickiej
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Pan Grzegorz Potysz wyjaśnił, że dzierżawa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy dotyczy stawu.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy
ul.Gliwickiej została przyjęta przy 13 gł. „za” jednogłośnie.
– o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także
wysokość nagród
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu.
Przedstawił również protokół z dnia 14.09.2018r. 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 omawianego projektu uchwały.
Protokół z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość nagród
została przyjęta przy 13 gł. „za” jednogłośnie.
– uchwalenia Statutu Miasta Orzesze
Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje:
- Statutową,
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Przedstawił również Protokół Komisji Konsultacyjnej z dnia 25.09.2018r. Z przebiegu konsultacji
społecznych w przedmiocie nadania nowego Statutu Miasta Orzesze. Protokół stanowi załącznik
Nr 8 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący poinformował, że konieczność uchwalenia nowego statutu jest związana ze zmianą
ustawy o samorządzie gminnym. Powiedział, że na Komisji Gospodarki Komunalnej,
Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy pojawiły się wątpliwości odnośnie braku punktu
„Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje” w porządku każdej zwyczajnej sesji.
Pani Marzena Nowak wyjaśniła, że nowa ustawa dopuszcza składanie tylko pisemnych interpelacji,
dlatego punkt ten nie może być przedmiotem porządku obrad sesji. Dodała, że uzgodniony z radcą
prawnym został paragraf mówiący o dacie wejścia w życie omawianego statutu.
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Orzesze została przyjęta przy 13 gł. „za”
jednogłośnie.
8.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący przedstawił interpelacje:
1/ Radnego Damiana Mrowiec w sprawie rozpoznania technicznych oraz ekonomicznych
możliwości wprowadzenia w gminie Orzesze rozwiązań proponowanych przez usługę
„NaprawmyTo” i powiedział, że ze względu na nieobecność Radnego interpelacja będzie omówiona
na następnej sesji.
Radny Aleksander Tabacki opuścił obrady – 12 radnych obecnych.
2/ Radnego Janusza Zgoł w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej za zgłoszenie
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w budynkach mieszkalnych. Dodał, że interpelacja
została złożona 20 września br. i odpowiedź jest dopiero przygotowywana.
Radny Janusz Zgoł stwierdził, że sprawa poboru opłaty skarbowej wiąże się z kwestiami
podatkowymi i wątpliwości w takich sprawach rozstrzyga się na korzyść podatnika, dlatego widzi
możliwość, aby zwolnić mieszkańców z tej opłaty.
Radca Prawny powiedziała, że występują rozbieżności interpretacyjne jeśli chodzi o pobieranie
opłaty skarbowej. Zauważyła, że niektóre sądy ściśle interpretują zapis o „zwolnieniu w sprawach
budownictwa mieszkalnego” i stwierdzają, że jeśli inwestor ma przydomową oczyszczalnię
ścieków to należałoby go zwolnić z tej opłaty. Dodała, że wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 2016r. jako sprawę budownictwa mieszkalnego określił nie tylko samą
inwestycję, ale również wszystkie inne czynności związane z użytkowaniem budynku.
Dopowiedziała, że sprawa musi zostać jeszcze dogłębniej przeanalizowana i zostanie Radnemu
przedstawiona odpowiedź na piśmie.
9.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa
za I półrocze 2018r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa zostało przyjęte
przy 10 gł. „za” jednogłośnie (2 Radnych nieobecnych na sali).
10.Zapytania i wolne wnioski
1/ Przewodniczący przedstawił:
– pismo mieszkanki dotyczące stanu technicznego i wyglądu placu zabaw za marketem Tesco
Radny Piotr Szola powiedział, że był w tym temacie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej i widział zapisy z monitoringu na których było widać, że ktoś zanieczyszczał plac
zabaw. Dodano, że uszkodzone urządzenia zostaną naprawione.
– zaproszenie na drugą edycję rekolekcji dla samorządowców przesłaną przez Archidiecezję
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Katowicką, co zostało zamieszczone w załączniku Nr 9 do protokołu,
– pismo Stowarzyszenia Region w którym wyróżniono Radnego Józefa Bańczyk tytułem
Samorządowiec roku 2017,
– stanowisko Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Orzeszu
dotyczące podwyższenia i zrównania ekwiwalentu za udział w akcjach i za uczestnictwo w
szkoleniach do 12zł za godzinę. Powiedział, że obecnie ekwiwalent za udział w akcjach wynosi
10,20zł za godzinę, zaś ekwiwalent za uczestnictwo w szkoleniach 3,22zł za godzinę. Dodał, że
ZM ZOSP stoi na stanowisku, aby takie środki zaplanować w budżecie na 2019r.,
– stan pomieszczeń w OSP Orzesze - sanitariaty w bardzo złym stanie, brak osobnej szatni
dla mężczyzn i kobiet. Dodał, że należałoby wykonać jakiś remont w tej części obiektu.
Dopowiedział, że należałoby również zabezpieczyć środki na projekt szatni dla mężczyzn i
kobiet w OSP Woszczyce, ponieważ strażacy przebierają się w garażu,
– sprawę dzierżawy gruntu pod działalność handlową (sklep tekstylny) na działce znajdującej
się przy Miejskim Ośrodku Kultury. Wyjaśnił, że sklep tekstylny został przeniesiony w inne
miejsce i można zastanowić się nad innym zagospodarowaniem tego terenu np. usunięciem
wiaty, w której dotychczas był zlokalizowany przedmiotowy sklep. Poprosił o weryfikację
umowy dzierżawy tego terenu.
2/ Burmistrz poinformował, że zamierza spotkać się z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg.
Radni poprosili aby w rozmowie poruszyć następujące problemy:
– dalszy remont ul.Żorskiej,
– zabezpieczenia nawierzchni w osi jezdni na ul.Jaśkowickiej od ul.Traugutta,
– konieczność odtworzenia oznakowania poziomego na ul.Jaśkowickiej,
– konieczność wymalowania pasów na skrzyżowaniu ul.Jaśkowickiej z ul.Traugutta.
3/ Poruszono sprawę umieszczenia dodatkowej tablicy ogłoszeń na terenie Jaśkowic.
Radna Teresa Potysz powiedziała, że na terenie Jaśkowic znajdują się trzy tablice: jedna na
skrzyżowaniu ul.22 Lipca z ul.Stuska, druga przy firmie Janpol, zaś trzecia (będąca w gestii MOK)
obok kościoła.
Radny Jan Spendel zaproponował, aby zakupić tablicę ogłoszeniową z funduszu przeznaczonego w
budżecie dla Jaśkowic.
11.Zamknięcie Sesji
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
XLIX Sesję Rady Miejskiej Orzesze, dziękując wszystkim za przybycie.
Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 17,55.

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.

Bańczyk Józef
Bortlik Grażyna
Buchalik Eugeniusz
Gazda Rajmund
Mach Jan
Marek Bartłomiej
Matuszczyk Grażyna
Potysz Teresa
Spendel Jan
Szala Eugeniusz
Szola Piotr
Tabacki Aleksander
Zgoł Janusz

Radni nieobecni:
- Kiecka Damian
- Mrowiec Damian

W Sesji wzięli również udział:

















p.Mirosław Blaski
p.Iwona Burszka
p.Sylwia Krawczyk
p.Marek Bem
p.Alina Mika
p.Wiesław Klar
p.Teresa Macioszek
p.Sonia Janecka
p.Tomasz Szier
p.Grzegorz Potysz
p.Mariola Szczekała
p.Joanna Różańska
p.Łukasz Podkowik
p.Damian Krawczyk
Radca Prawny
przedstawiciel prasy

-

Burmistrz Miasta
Skarbnik Miasta
Naczelnik Wydziału UM
Naczelnik Wydziału UM
Naczelnik Wydziału UM
Kierownik ZGKiM
Kierownik Referatu UM
Kierownik Referatu UM
Kierownik Referatu UM
Kierownik Referatu UM
Pracownik Wydziału UM
Pracownik UM
Pracownik SM
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Orzesze, dnia 08.10.2018r.
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