
          Protokół  Nr V/15                                    
z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 19 lutego 2015r.

Posiedzeniu V Sesji przewodniczył Pan Jan Mach – Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze.

Na Sesji podjęto Uchwały Nr V/34-63/15.

1.Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady powitał wszystkich radnych i gości.
Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  na  sali  jest  12  radnych,  co  stanowi  kworum
do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Na protokolanta powołał Marzenę Nowak.

Do pełnienia obowiązku sekretarza obrad zaproponował:
- p.Piotra Szola

Celem sprawniejszego  przeprowadzenia  obrad  powołał  również  Komisję  Uchwał  i  Wniosków,
w skład której weszli radni:

- p.Grażyna Bortlik 
- p.Bartłomiej Marek

Przewodniczącą Komisji została Radna Grażyna Bortlik.

Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 12 gł. „za” - jednogłośnie.

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący  poinformował  o  konieczności  uzupełnienia  porządku  obrad  o  dwa  dodatkowe 
projekty uchwał w sprawie:

• uchylenia uchwał Rady Miejskiej Orzesze dotyczących przystąpienia Gminy Orzesze do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „po Sąsiedzku”,

• przystąpienia  Miasta  Orzesze  do  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Ziemia 
Pszczyńska”.

Sekretarz Miasta wyjaśniła, że z niezależnych przyczyn nie doszło do utworzenia Stowarzyszenia 
„po  Sąsiedzku”,  w  związku  z  czym  zachodzi  konieczność  uchylenia  uchwał  dotyczących  jego 
powołania. Dodała, że po przeprowadzonych rozmowach zaszła możliwość wstąpienia Orzesza do 
Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa Działania  „Ziemia  Pszczyńska”,  które  jest  stowarzyszeniem już 
doświadczonym.  Poinformowała,  że  oprócz  miasta  do  tego  stowarzyszenia  przystąpią  dwie 
organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorca. Wyjaśniła, że stowarzyszenie będzie pomagało pisać 
wnioski celem pozyskania środków zewnętrznych. W związku z pytaniem przedstawiła, że decyzją 
poprzedniego Burmistrza  do Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania  łącznie  z  miastem miały 
wstąpić Stowarzyszenia Piwnica oraz Dorośli Dzieciom a z przedsiębiorców JANPOL.
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W wyniku głosowania wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o dwa powyższe projekty 
uchwał został przyjęty przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.
Przewodniczący poinformował, że projekty zostaną rozpatrzone jako ostatnie w punkcie 5.

Burmistrz  zwrócił  się  z  wnioskiem o  wycofanie  z  punktu  5  porządku  obrad  projektu  uchwały
w  sprawie  przyjęcia  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Orzesze,  celem  powtórnego
i dokładnego jego przeanalizowania i przyjęcia w terminie późniejszym.

Przewodniczący  poinformował,  że  z  takim  samym  wnioskiem  złożonym  na  piśmie  wystąpił 
również Radny Janusz Zgoł (pismo stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Wniosek dotyczący wycofania z punktu 5 porządku obrad powyższego projektu uchwały w wyniku 
głosowania został przyjęty przy 12 gł. „za” – jednogłośnie.

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

4.Gospodarka ściekowa w Mieście Orzesze
W trakcie punktu 4 na posiedzenie przybyli Radni Damian Kiecka, Eugeniusz Buchalik i Rajmund 
Gazda – obecnych 15 radnych.

Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  p.Wiesław  Klar  przedstawił 
informację na temat gospodarki ściekowej w mieście, co zostało zamieszczone w załączniku Nr 2 
do  protokołu.  Dodał,  że  w  oczyszczalniach  obecnie  prowadzone  są  remonty  techniczne
i odtworzeniowe, co jednak nie zmieni ich zdolności technologicznej. Stwierdził, że największym 
problemem dla oczyszczalni są ścieki dowożone beczkowozami, które są zagnite. Poinformował,
że  dla  Orzesza  potrzebna  jest  oczyszczalnia  na  3  tys.m3,  co  stanowi  2%  mocy  przerobowej 
oczyszczalni  ścieków  w  Tychach-Urbanowicach.  Przedstawił,  że  oczyszczalnia  ścieków
w  Łaziskach  Górnych  jest  na  3  tys.m3 a  w  Czerwionce-Leszczynach  na  6  tys.m3,  co  raczej 
uniemożliwia przesyłanie do nich ścieków z terenu Orzesza. 

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  p.Marek  Bem  omówił  możliwości  finansowe  gminy. 
Stwierdził,  że  na  realizację  zadania  dotyczącego  uporządkowania  gospodarki  ściekowej  miasto 
liczy  na  dofinansowanie  ze  środków  zewnętrznych.  Dodał,  że  zadanie  zostało  ujęte
w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych.

Zwrócono uwagę, że nie należałoby się uzależniać od jednego odbiorcy ścieków, ze względu na 
możliwość  wystąpienia  awarii  na  tak  długim odcinku rury tłocznej.  Stwierdzono,  że  zasadnym 
byłoby rozważyć możliwość skierowania również ścieków do oczyszczalni w Łaziskach Górnych
i  Czerwionki-Leszczyn  lub  budowę  nowej  oczyszczalni  na  terenie  Orzesza.  Dodano,  że  przy 
kierowaniu ścieków do oczyszczalni poza Orzesze mogą być narzucane wysokie stawki za ścieki 
czym będą obciążeni mieszkańcy, a ani Burmistrz ani Rada nie będą mieli realnego wpływu na ich 
wielkość.

Burmistrz poinformował, że obecnie prowadzone są rozmowy i rozważane są różne warianty oraz 
określane są plusy i minusy każdego z rozwiązań. Stwierdził, że po dokładnym przeanalizowaniu 
tematu zostanie radnym przestawione wypracowane rozwiązanie. 
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W  związku  z  pytaniem  p.Wiesław  Klar  poinformował,  że  stacja  zlewna  już  pracuje,  jednak 
beczkowozy  kierowane  są  do  niej  sukcesywnie.  Dodał,  że  beczkowozy  w  dalszym  ciągu  na 
oczyszczalnię ścieków w Śródmieściu będą jeszcze jeździć, jak również ścieki z 2-3 beczkowozów 
mogą być spuszczone do oczyszczalni w Zawiści.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

• zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w 
Orzeszu w rejonie ograniczonym ul.Gliwicką, granicą Gminy Ornontowice, północną 
linią lasu, ul.Św.Wawrzyńca, wschodnią linią lasu, ul.Wiosny Ludów oraz ul.Matejki 
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Miasta Orze-
sze

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

Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami poinformował,  że 
obecne zmiany miejscowego planu są konsekwencją podjętych uchwał w roku 2012. Dodał, że od 
listopada  2012 roku prowadzona jest  cała  procedura  i  dosyć  długo trwało  uzyskanie  zgody na 
wyłączenie z produkcji leśnej terenów pod układy komunikacyjne.
 
Projektant  poinformował,  że  plan  musi  być  zgodny  z  obowiązującym  Studium  Uwarunkowań
i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego.  Dodał,  że  plan  będzie  umożliwiał  zabudowę
w takiej formie o jaką występowali mieszkańcy. Przedstawił, że zostały złożone 3 uwagi z czego
2 uwzględniono w całości a jedną w części, na tyle na ile pozwalały przepisy prawne.

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  poinformował,
że przed zmianą ustawy każda nieuwzględniona uwaga musiał być przyjęta przez radę w formie 
uchwały a obecnie zamieszcza się je w załączniku, jednak musi być to przedmiotem oddzielnego 
głosowania przed podjęciem uchwały.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wniosek:  „kto  jest  za  przyjęciem 
sposobu rozpatrzenia wniesionych uwag do planu zagospodarowania przestrzennego?”
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

Uchwała Nr V/34/15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul.Gliwicką, granicą Gminy Ornontowice, 
północną linią lasu, ul.Św.Wawrzyńca, wschodnią linią lasu, ul.Wiosny Ludów oraz ul.Matejki oraz 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Miasta Orzesze  w wyniku gło-
sowania została podjęta przy 15 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. 

Skarbnik  Miasta  wyjaśniła,  że  ogłoszenie  przetargu  na  odbiór  odpadów  komunalnych
z obowiązywaniem przez okres 2 lat,  spowodowało konieczność wprowadzenia tego zadania do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej a tym samym jej zmianę.
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Uchwała Nr V/35/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze została 
podjęta przy 14 gł. „za” – jednogłośnie (1 osoba nieobecna).

• zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

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

Skarbnik Miasta omówiła zmiany w budżecie na rok 2015, co zamieszczone zostało w załączniku 
Nr 3 do protokołu

Po odczytaniu przez Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków Uchwała Nr V/36/15 w sprawie 
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok  została podjęta przy 14 gł.  „za” – jednogłośnie
(1 osoba nieobecna).

• określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawo-
wych na terenie Miasta Orzesze, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdze-
nia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty poinformowała, że dziecko żeby dostało się do przedszkola 
musi  przejść  procedurę  rekrutacyjną.  Wyjaśniła,  że  pierwszy  etap  rekrutacji  jest  określony
w ustawie natomiast czynniki drugiego etapu muszą być określone przez Radę Miejską w drodze 
podjęcia stosownej uchwały. Przedstawiła, że uchwała była poddana konsultacjom i żadna uwaga 
nie została zgłoszona

Uchwała Nr V/37/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach pod-
stawowych na terenie Miasta Orzesze, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia speł-
nienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów została podjęta przy 
15 gł. „za” – jednogłośnie.

• zmiany uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/532/14 z dnia 31 lipca 2014r. doty-
czącej opłaty targowej

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje:
- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 
Przedstawił protokół z dnia 18.02.2015r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych – załącznik 
Nr 4 do protokołu

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że uchwała obniża o 50% dotychczasowej stawki opłaty targowej dla 
handlujących poza targowiskiem miejskim.

Radny Aleksander Tabacki sprzeciwił się proponowanej wielkości opłaty uważając, że jest ona i tak 
za wysoka i krzywdząca w porównaniu do stawki obowiązującej na targowisku miejskim.
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Uchwała Nr V/38/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/532/14 z dnia 
31 lipca 2014r. dotyczącej opłaty targowej została podjęta przy 11 gł. „za”, 2 gł. „przeciw” i 2 gł. 
„wstrzymujących się”.

• wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje:
- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 
Przedstawił protokół z dnia 12.02.2015r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych – załącznik 
Nr 5 do protokołu.

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wyjaśnił, że uchwała podejmowana jest 
w związku z wejściem w życie nowej ustawy. Dodał, że do tej pory obowiązywały dwie uchwały w 
tym temacie a obecnie zapisy obu uchwał zawarto w jednej uchwale. Poinformował,  że umowa
z obecnym wykonawcą obowiązuje do końca czerwca br. 

Uchwała Nr V/39/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi  oraz  ustalenia  wysokości  stawki  tej  opłaty  została  podjęta  przy 14 gł.  „za”  i  1  gł. 
„wstrzymującym się”.

• udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie zada-
nia własnego na 2015 (w związku z niedopłatą za 2014 rok)

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

Naczelnik Wydziału Komunalnego poinformował, że po rozliczeniu dotacji udzielonej przez miasto 
na funkcjonowanie w roku 2014 linii o charakterze wojewódzkim zachodzi konieczność dopłaty, ze 
względu na większą ilość  przejechanych  kilometrów.  Dodał,  że  w przypadku niewykorzystania 
środków finansowych przekazanych w ramach dotacji są one miastu zwracane.

Uchwała Nr V/40/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na 
finansowanie zadania własnego na 2015 (w związku z niedopłatą za 2014 rok) została podjęta przy 
14 gł. „za” – jednogłośnie (1 osoba nieobecna).

• przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orzesze 

Projekt uchwały wycofany z porządku obrad

• wystąpienia  z  wnioskiem do Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  za  pośrednictwem 
Wojewody Śląskiego o dokonanie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gmina-
mi Orzesze i Kobiór

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje:
- Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa
- Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami poinformował,  że 
zmiana granic będzie dotyczyła terenu o powierzchni 5,2ha, który Orzesze będzie przejmowało od-
dając teren o powierzchni 8,7ha. Dodał, że wniosek za pośrednictwem Wojewody musi być złożony 
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do końca marca i do tego czasu takie uchwały muszą być też podjęte przez Gminę Kobiór oraz po-
wiaty pszczyński i mikołowski. Przedstawił, że Gmina Kobiór wystąpiła o zapłatę kwoty 100tys.zł  
w ramach rekompensaty z tytułu strat dotyczących wpływów z podatków.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  w  sprawie  rekompensaty  prowadzone  są  rozmowy  z  Wójtem  Gminy,
ze względu na poniesione przez Orzesze nakłady finansowe na przedmiotowym terenie w postaci 
położenia dywanika asfaltowego, wykonania oświetlenia, zimowego utrzymywania.

Skarbnik  Miasta  poinformowała,  że  ewentualna  zapłata  rekompensaty  może  odbyć  się  jedynie
w formie podjętej przez Radę Miejską uchwały o udzieleniu gminie pomocy finansowej.

Uchwała Nr V/41/15 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za 
pośrednictwem  Wojewody  Śląskiego  o  dokonanie  zmiany  granic  administracyjnych  pomiędzy 
Gminami Orzesze i Kobiór została podjęta przy 15 gł. „za” - jednogłośnie.

• wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Orzeszu przy 
ul.Fabrycznej oznaczonej jako działka nr 1071/28 (dwa projekty uchwał o powierzchni 
15m2 i jeden projekt uchwały o powierzchni 20m2)

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwały  zostały  pozytywnie  zaopiniowane  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.Maciej  Bany 
poinformował,  że  dzierżawa  dotyczy  dotychczasowych  dzierżawców terenu zajętego  pod garaż
i budynek gospodarczy.

Uchwały Nr V/42/15, V/43/15, V/44/15  w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 
nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy  ul.Fabrycznej  oznaczonej  jako  działka  nr  1071/28
w drodze oddzielnego głosowania zostały podjęte przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Orzeszu przy 
ul.Fabrycznej  oznaczonej  jako  działka  nr  1074/28  (dziesięć  projektów  uchwał
o powierzchniach 200m2, 216m2 , 3x240m2 , 260m2, 275m2, 280m2, 358m2, 480m2)

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwały  zostały  pozytywnie  zaopiniowane  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.Maciej  Bany 
poinformował,  że  dzierżawa  dotyczy  dotychczasowych  dzierżawców  terenu  na  prowadzenie 
ogródków działkowych.

Uchwały Nr V/45/15, V/46/15, V/47/15, V/48/15, V/49/15, V/50/15, V/51/15, V/52/15, V/53/15, 
V/54/15  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  położonej  w 
Orzeszu przy ul.Fabrycznej oznaczonej jako działka nr 1074/28 w drodze oddzielnego głosowania 
zostały podjęte przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Orzeszu przy 
ul.Szklarskiej  oznaczonej  jako  działka  nr  678/142  (cztery  projekty  uchwał
o powierzchni 15m2)

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwały  zostały  pozytywnie  zaopiniowane  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 
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Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.Maciej  Bany 
poinformował, że dzierżawa dotyczy dotychczasowych dzierżawców terenu zajętego pod garaże.
W związku z pytaniem wyjaśnił, że każda umowa może być rozwiązana przed upływem jej terminu 
obowiązywania  i  wtedy  będzie  można  przeprowadzić  korektę  łuku  i  poszerzyć  ul.Szklarską,
po uprzednim wskazaniu nowych miejsc lokalizacji garaży.

Uchwały Nr V/55/15, V/56/15, V/57/15, V/58/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
części nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.Szklarskiej oznaczonej jako działka nr 678/142
w drodze oddzielnego głosowania zostały podjęte przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Orzeszu przy 
ul.Szklarskiej oznaczonej jako działka nr 679/142 o powierzchni 15m2

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

Uchwała  Nr  V/59/15  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości 
położonej  w  Orzeszu  przy  ul.Szklarskiej  oznaczonej  jako  działka  nr  679/142
została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Orzeszu przy 
ul.Powstańców oznaczonej jako działka nr 1197/57 o powierzchni 20m2 

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

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  p.Maciej  Bany 
poinformował, że dzierżawa dotyczy terenu pod garaż blaszany.

Uchwała  Nr  V/60/15  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości 
położonej  w  Orzeszu  przy  ul.Powstańców  oznaczonej  jako  działka  nr  1197/57
została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy 
Orzesze

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

Uchwała Nr V/61/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Orzesze została podjęta przy 15 gł. „za” – jednogłośnie.

• uchylenia uchwał Rady Miejskiej Orzesze dotyczących przystąpienia Gminy Orzesze 
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „po Sąsiedzku”

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

Uchwała  Nr  V/62/15  w  sprawie  uchylenia  uchwał  Rady  Miejskiej  Orzesze  dotyczących 
przystąpienia Gminy Orzesze do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „po Sąsiedzku” została 
podjęta przy 13 gł. „za” i 2 gł. „wstrzymujących się”.

7



• przystąpienia Miasta Orzesze  do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Pszczyńska”

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

W  związku  z  pytaniem  Sekretarz  Miasta  poinformowała,  że  całoroczny  koszt  udziału  miasta
w  stowarzyszeniu  wynosi  30tys.zł,  co  w  latach  przyszłych  może  ulec  zmniejszeniu.  Dodała,
że jeżeli miasto nie otrzyma dofinansowania środki z wkładu zostaną zwrócone. 
 
Uchwała Nr V/63/15 w sprawie  przystąpienia Miasta Orzesze do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Pszczyńska” została podjęta przy 13 gł. „za” i 2 gł. „wstrzymujących się”.

6.Zapoznanie się z planem remontów dróg na rok 2015
Naczelnik Wydziału Komunalnego p.Benedykt Kurcok omówił projekt planu remontów dróg na 
2015 rok, co stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z lokalizacją wskazanych przez Burmistrza propozycji dróg do remontu radni 
zgłaszali drogi, które również wymagają remontu. Radni podnosili również konieczność budowy 
chodników, co jest zapewnieniem bezpieczeństwa pieszym. Dyskutowano również nad zasadnością 
budowy progów zwalniających.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  potrzeby remontów dróg  oraz  budowy chodników na  terenie  miasta  są 
bardzo duże, jednak w budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe w określonej wysokości
i  należało  wskazać  do  planu  remontu  taki  zakres,  który  jest  możliwy do  sfinansowania  przez 
zabezpieczoną kwotę. Dodał, że plan opracowany jest nawet na kwotę wyższą niż zaplanowana, 
gdyż po przetargach zawsze zadania realizowane są za kwoty niższe, dlatego została podjęta taka 
decyzja. Stwierdził, że jeżeli radny uważa większą zasadność remontu innej drogi niż wskazana
w projekcie planu może zostać dokonana zamiana, jednak w ramach kwoty przewidzianej na to 
konkretne zadanie. 

Zwrócono się również o:
• sprawdzenie  granic  jak  będzie  prowadzony  remont  nawierzchni  odcinka  drogi  bocznej 

ul.Kawika stanowiącej dojazd do ul.Łabędziej,
• zmianę organizacji ruchu przy ul.Fabrycznej, ze względu na brak możliwości wyminięcia 

się samochodów z powodu parkujących przy drodze pojazdów,
• spowodowanie, aby chodniki nie stanowiły miejsc parkingowych dla samochodów, które w 

przypadku ul.Jaśkowickiej zajmują często całą szerokość chodnika i pieszy musi zejść na 
jezdnię,

• patrole Policji, ze względu na przekraczaną dozwoloną prędkość na ul.Jaśkowickiej.

Poinformowano,  że  nieuregulowane  prawo  własności  nie  pozwala  na  karanie  za  parkowanie 
samochodów przy ul.Fabrycznej, jednak właściciel terenu może wystąpić o oznakowanie, że jest to 
droga  wewnętrzna,  na  której  obowiązują  przepisy  ruchu drogowego,  tak  jak  ma  to  miejsce  na 
parkingach przy sklepach.

Rada w wyniku głosowania przyjęła  przedłożony przez Burmistrza plan remontów dróg na rok 
2015 – 11 gł. „za”, 2 gł. „przeciw” i 2 gł. „wstrzymujące się”.
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7.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym bo Biura Rady nie wpłynęła żadna 
interpelacja. 

8.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym oraz zapytania i wolne wnioski
Burmistrza  poinformował,  że  sprawozdania  z  poszczególnych  Wydziałów  i  Referatów  zostały 
radnym dostarczone na piśmie. Dodatkowo przedstawił, że:

• odbyło  się  spotkanie  z  p.Jerzym  Markowskim  odnośnie  prowadzenia  wydobycia  pod 
terenami Orzesza. Dodał, że negocjacje prowadzone są w kierunku ochrony mieszkańców 
przed  skutkami  eksploatacji  poprzez  wyłącznie  obszarów  mieszkaniowych  spod 
eksploatacji. Poinformował, że została wydana koncesja na odwierty i obecnie temat musi 
być  kontynuowany  bez  możliwości  jego  zablokowania.  Wyjaśnił,  że  planowane  jest 
wydobycie  za  pośrednictwem  istniejącej  Kopalni  „Krupiński”  pod  terenami  Orzesza,
z siedzibą firmy w Orzeszu, co umożliwi wpływ środków finansowych z tytułu podatków do 
budżetu miasta,

• odbyło  się  spotkanie  z  Dyrektorem  KWK  „Bolesław  Śmiały”  na  temat  prowadzonej 
eksploatacji węgla pod terenami Ornontowic, gdzie oddziaływanie szkód górniczych miało 
również  obejmować  część  domów  na  terenie  Orzesza.  Dodał,  że  w  wyniku  rozmów 
wynegocjowane  zostało  przesunięcie  granic  eksploatacji  w  kierunku  lasów  w  stronę 
Czerwionki-Leszczyn,

• zadanie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Św.Wawrzyńca, Bukowina i Wiosny Ludów 
otrzymało dofinansowanie w wysokości 85% i środków tych nie można przeznaczyć na inne 
zadanie. Dodał, że 250tys.zł jako 15% trzeba będzie dołożyć z budżetu miasta i powiatu. 
Stwierdził,  że  będzie  złożony wniosek  o  możliwość  partycypowania  w  kwocie  będącej 
procentem kwoty po przetargu, a nie szacowanej w projekcie,

• w roku bieżącym inwestor rozpocznie budowę marketu LIDL, na który w 2012r. Starostwo 
Powiatowe wydało pozwolenie na budowę. Dodał, że będzie to duży obiekt z parkingiem, 
przy okazji którego w tym rejonie zostanie zagospodarowana Bierawka, przeprowadzony 
zostanie remont dróg i chodników,

• w roku bieżącym była bardzo bogata oferta dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. 
Poinformował,  że  zajęcia  organizowane  były  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury,  Miejską 
Bibliotekę Publiczną, Placówkę Wsparcia Dziennego „Przystań”, Szkołę Podstawową Nr 2 
w  Orzeszu  i  Szkołę  Podstawową  Nr  4  w  Orzeszu-Jaśkowicach  a  także  w  ramach 
wolontariatu przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Orzeszu-Zawiści. 

Zwrócono się o przedłożenie radnym mapy Orzesza z naniesionymi pokładami zarówno węgla jak
i soli oraz pokładami węgla, które mają być eksploatowane.

W związku z pytaniami wyjaśniono, że:

• określono firmie warunki jakie muszą być spełnione  przy wywożeniu pyłów ze składowiska 
w Mościskach.  Zwrócono się  do Radnej  Grażyny Matuszczyk o przedłożenie na piśmie 
jeszcze dodatkowych obostrzeń, które firmie zostaną przekazane,

• w  poniedziałek  odbędzie  się  narada  w  temacie  rozbudowy  przedszkola  w  Orzeszu-
Mościskach. Dodano, że temat wymaga dodatkowych przeliczeń ilości dzieci. Stwierdził, że 
rozbudowa szkoły o pomieszczenia przedszkolne nie jest zagrożona, jednak rozważana jest 
jeszcze kwestia w jaki sposób będzie ona realizowana,

• co roku podpisywane są umowy na opracowanie projektów decyzji ustalających zabudowy
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i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji celu publicznego, a także na opracowanie 
operatów szacunkowych,

• w trakcie robót w terenie zdarzają się sytuacje nieprzewidziane,  które na bieżąco trzeba 
rozwiązywać,  dlatego  obecnie  trwają  negocjacje  z  mieszkańcami  oraz  prace  projektowe
w zakresie kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 2,

• postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK” trwa
w  związku  z  odwołanie  się  od  tej  decyzji.  Dodano,  że  obecnie  wystąpiono  do  SKO
w Katowicach o wyznaczenie organu zastępczego do załatwienia przedmiotowej sprawy,

• MKS  SOKÓŁ  obecnie  rozlicza  jeszcze  ubiegłoroczną  dotację,  dlatego  z  przyczyn 
formalnych umowa dotacyjna na rok 2015 nie została z tym klubem podpisana. Dodano,
że jak dotacja będzie prawidłowo rozliczona to zostanie ogłoszony ponowny konkurs,

• sprawa budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Św.Wawrzyńca, Bukowina i Wiosny Ludów nie 
jest  nowym  wymyślonym  zadaniem,  gdyż  była  to  wskazana  konieczność  w  związku
z opracowanym projektem organizacji ruchu przy budowie marketu Tesco. Dodano, że część 
zadania  została  już  wykonana  przez  inwestora  marketu  poprzez  wykonanie  zjazdów od 
strony ul.Wiosny Ludów.

Przewodniczący poinformował, że Komisja Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa na ostatnim 
posiedzeniu  została  zapoznana  ze  sprawą  zawiązania  się  Stowarzyszenia  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej  w  Orzeszu-Zawiści.  Dodał,  że  oprócz  regulacji  granic  pomiędzy  Orzeszem a  Gminą 
Kobiór odbywa się także regulacja granic pomiędzy Orzeszem a Łaziskami Górnymi.

9.Zamknięcie Sesji

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął
V Sesję Rady Miejskiej Orzesze, dziękując wszystkim za przybycie. 

Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 19,40.

Przewodniczący
     Protokołowała  Rady Miejskiej

mgr Marzena Nowak           mgr inż. Jan Mach

Radni obecni na Sesji:
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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 

W Sesji wzięli również udział:

− p.Mirosław Blaski - Burmistrz Miasta
− p.Sylwia Krawczyk - Z-ca Burmistrza Miasta
− p.Iwona Burszka - Skarbnik Miasta
− p.Jolanta Szubert - Sekretarz Miasta
− p.Anna Czarnacka - Dyrektor MZO
− p.Wiesław Klar - Kierownik ZGKiM
− p.Maciej Bany - Naczelnik Wydziału UM
− p.Marek Bem - Naczelnik Wydziału UM
− p.Benedykt Kurcok - Naczelnik Wydziału UM
− p.Tomasz Szier - Kierownik Referatu UM
− Radcy Prawni
− przedstawiciel pracy

Orzesze, dnia  02.03.2015r.
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