
          
Protokół  Nr L/14

z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze
w dniu 23 października 2014r.

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

Na Sesji przyjęto Uchwały Nr L/550-579/14.

1.Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady powitał wszystkich radnych i gości.
Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  na  sali  jest  13  radnych,  co  stanowi  quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Na protokolanta powołał Marzenę Nowak.

Do pełnienia obowiązku sekretarza obrad zaproponował:
- p.Teresę Potysz

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

- p.Antoni Ochojski
- p.Stanisław Jabłoński

Przewodniczącym Komisji został Radny Antoni Ochojski.

Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 13 gł. „za” - jednogłośnie.

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Do przedstawionego przez Przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono żadnych wniosków 
dotyczących jego zmiany lub uzupełnienia.

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

4.Stan rzek, potoków i rowów melioracyjnych na terenie miasta
Informację na temat stanu rzek, potoków i rowów melioracyjnych na terenie miasta przedstawiła 
p.Teresa Macioszek – Kierownik  Referatu Ochrony Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa i  Szkód 
Górniczych. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
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Zastępca Burmistrza dodał, że  RZGW Racibórz zleciło opracowanie ryzyka powodziowego dot. 
zlewni  górnej  Odry,  gdzie  Orzesze  zostało  określone  jako  niskie  ryzyko  wystąpienia  powodzi. 
Poinformował,  że  zarządca  zlewni  prawostronnej  Odry  powołał  również  zespół  planistyczny,
w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin należących do zlewni tzw. górnej Odry. 
Przedstawił,  że  zespół  ten  planuje  wszystkie  inwestycje  na  lata  2014-2020  jakie  są  konieczne
i możliwe ze względów finansowych do wykonania przez zarządzającego tą zlewnią.  Dodał,  że
w przypadku rzeki Bierawki wytypowane zostały trzy miejsca inwestycji, z czego jedno dotyczy 
Orzesza.

W związku  z  pytaniem poinformował,  że  na  rzece  Bierawce  na  terenie  Orzesza  zaplanowano 
inwestycję na odcinku od ul.Gliwickiej w górę. Wyjaśnił, że nie jest w tym przewidziany odcinek 
między mostami czyli od nasypu kolejowego do ul.Gliwickiej, gdyż zespół wskazuje zadania do 
wykonania  za  środki  inwestycyjne  i  nie  jest  dyskutowana  sprawa  sposobu  rozdysponowania 
środków na bieżące utrzymanie.  

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

− aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Orzesze oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze

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 
zgodnie z ustawą o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz  jest  zobowiązany 
jeden raz w kadencji rady do przedstawienia analizy dotyczącej aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta. Zwrócił uwagę na autopoprawkę wprowadzoną w par.5 projektu uchwały,  
która dotyczyła tylko zmiany brzmienia tego paragrafu.

Projektant wyjaśnił, że analiza przeprowadzana jest w celu oceny, czy przyjęty kierunek jest dobry
i zadawalający. Podsumował cały dokument zwracając uwagę na to, że:

− studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze zostało 
uchwalone w roku 2011 i w tym czasie uchwalono 6 planów zagospodarowania przestrzennego, 
których łącznie funkcjonuje 17,

− w okresie poddanym analizie wydano 540 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
przestrzennego, wydano 600 pozwoleń na budowę, które w większości dotyczyły zabudowy 
mieszkaniowej.

Uchwała  w  sprawie aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Orzesze oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Orzesze z poprawką brzmienia par.5 w wyniku głosowania została podjęta przy 12 gł. „za” i 1 gł. 
„wstrzymującym się”.

− zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze
W trakcie  dyskusji  na  temat  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  posiedzenie  przybył  Radny 
Czesław Starosta – 14 radnych obecnych na posiedzeniu.

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 
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Zmiany wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej omówiła p.Iwona Burszka – Skarbnik 
Miasta. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Radny Adam Kurpas zwrócił uwagę, że przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 
w  Orzeszu  zasadnym  byłoby  rozważenie  możliwości  wybudowania  bieżni  do  lekkoatletyki. 
Stwierdził, że stan obiektów do uprawiania lekkoatletyki na terenie Orzesza jest mizerny i byłaby 
okazja, aby powstał tego typu obiekt przy największej placówce oświatowej na terenie miasta.

W związku  z  poruszoną  sprawą  dotyczącą  poszerzenia  budowy boiska  wielofunkcyjnego  przy 
Zespole Szkół w Orzeszu o bieżnię do lekkoatletyki p.Marek Bem poinformował, że szacunkowo 
zadanie to zwiększyłoby koszt o ok.200tys.zł.

Radny Eugeniusz Szala stwierdził, że wniosek Zespołu Szkół dotyczący budowy boiska szkolnego 
został złożony w roku 2012 i ten czas przez placówkę mógł zostać wykorzystany na pozyskanie 
środków zewnętrznych, żeby z budżetu gminy obecnie można było tylko dołożyć brakującą kwotę. 
Zauważył, że brak otrzymania przez gminę dotacji na to zadanie pociągnie konieczność poniesienia 
całego kosztu z budżetu gminy. 

Burmistrz  wymienił  planowane  do  realizacji  zadania,  które  wynikają  z  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej. Stwierdził, że potrzeby roku przyszłego są bardzo duże i przeznaczenie kolejnej kwoty 
w wysokości  200tys.zł  do budowy boiska wielofunkcyjnego  spowoduje konieczność  rezygnacji
z realizacji jakiegoś zadania lub ograniczenie zakresu któregoś z zadań. Poinformował, że wniosek 
o  dotację  musi  być  złożony  do  dnia  20.01.2015r.,  co  poprzedzone  musi  być  rozstrzygnięciem 
przetargu, gdyż w składanym wniosku musi być podany koszt i wykonawca tego zadania. Dodał, że 
trudno na dzień dzisiejszy ocenić szanse co do otrzymania dotacji.

W  związku  z  pytaniem  p.Marek  Bem  poinformował,  że  przy  szacowaniu  kosztu  bieżni  nie 
przyjmowano  żadnego  wyposażenia,  jedynie  w  grę  wchodziłoby  ewentualne  wykonanie 
piaskownicy do skoku w dal.

Radny  Adam Kurpas  złożył  wniosek  formalny  o  zmianę  brzmienia  punktu  1.3.2.1  w  wykazie 
przedsięwzięć do WPF na zapis: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Orzeszu 
wraz z bieżnią do lekkoatletyki – Limit na rok 2015 - 600 tys.zł”.

Przewodniczący poinformował,  że w związku ze zgłoszonym wnioskiem formalnym dopuszcza 
jeden głos „za” wnioskiem i jeden głos „przeciw” wnioskowi.

Głos  „przeciw”  zgłosił  Radny  Eugeniusz  Szala  stwierdzając,  że  boisko  może  być  wykonane 
zgodnie z projektem za kwotę 400tys.zł i nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby czynić starania
o  pozyskanie  środków finansowych  na  wykonanie  bieżni.  Dodał,  że  na  posiedzeniach  Komisji 
Kultury,  Oświaty,  Turystyki,  Rekreacji  i  Sportu  oraz  Komisji  Gospodarki  Komunalnej, 
Budownictwa,  Budżetu  i  Mienia  Gminy  podnoszono  sprawę  wykonania  bieżni  piaskowej,  co 
byłoby niedużym nakładem finansowym.
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Głos „za” zgłosiła Radna Helena Kopel stwierdzając, że w Zespole Szkół zaobserwować można 
wiele inicjatyw i można także zastrzec, że zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania 
dofinansowania. 

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  zgłoszony  przez  radnego  Adama  Kurpasa  wniosek 
formalny: „kto jest za tym, aby w wykazie przedsięwzięć do WPF punkt 1.3.2.1 brzmiał Budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Orzeszu wraz z bieżnią do lekkoatletyki – Limit na 
rok  2015 - 600 tys.zł?”

Wniosek formalny został przyjęty przy 7 gł. „za”, 5 gł. „przeciw” i 2 gł. „wstrzymujących się”.

W  związku  z  pytaniem  Burmistrz  poinformował,  że  do  tej  pory  rozbudowa  strażnicy  OSP 
Jaśkowice  była  prowadzona  na  zasadzie  przekazanej  dotacji  do  ZGKiM  na  zakup  materiałów 
budowlanych. Wyjaśnił, że jeżeli znajdą się kolejne środki finansowe na dokończenie tego zadania 
będzie ono wykonane w ciągu jednego roku, jeżeli  natomiast  środki finansowe nie pozwolą na 
zabezpieczenie potrzebnej kwoty w budżecie, zadanie będzie musiało zostać rozłożone na lata, co 
dopiero będzie wiązało się z konieczności jego wpisania do WPF.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze z wcześniej przyjętą 
poprawką  w  wyniku  głosowania  została  podjęta  przy  7  gł.  „za”,  2  gł.  „przeciw”  i  4  gł. 
„wstrzymujących się”.

− zmian w budżecie miasta na 2014r.
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  łącznie  z  autopoprawką  została  pozytywnie 
zaopiniowana przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Pani Iwona Burszka poinformowała,  że zmiany dotyczą  urealnienia  zaplanowanych w budżecie 
dochodów i wydatków. Omówiła wprowadzane zmiany, co stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

W związku z pytaniem wyjaśniono, że kwota przeznaczana do ZGKiM będzie wykorzystana na 
bieżące utrzymanie oraz zakup dodatkowych koszy, aby zwiększyć ich ilość na terenie Orzesza. 

Przewodniczący  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian
w budżecie miasta na 2014r., który w wyniku głosowania został przyjęty przy 10 gł. „za”, 1 gł. 
„przeciw” i 3 gł. „wstrzymujących się”.
 
− udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Przewodniczący  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu, który w wyniku głosowania został przyjęty przy 
12 gł. „za” i 1 gł. „wstrzymującym się” (jedna osoba nieobecna w trakcie głosowania).

− określenia  wysokości  stawek podatku  od  nieruchomości  na  terenie  Miasta  Orzesze  od
1 stycznia 2015r.

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  łącznie  ze  stawkami  zaproponowanymi  przez 
Burmistrza  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję  Gospodarki  Komunalnej, 
Budownictwa,  Budżetu  i  Mienia  Gminy.  Przedstawił  protokół  z  dnia  17  października  2014r.
z przeprowadzonych konsultacji społecznych, przedmiotem których był projekt uchwały w sprawie 
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określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 
2015r. Protokół stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Burmistrz  poinformował,  że na rok 2015 nie  proponuje  podwyżki  stawek podatku od środków 
transportowych oraz nie ulegnie także podwyższeniu podatek rolny, gdyż spadła średnia cena skupu 
żyta. Omówił proponowane stawki, jak również przedstawił skutki nie uchwalenia górnych stawek 
za 2014r. podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i osób prawnych.

Uchwała  w sprawie określenia  wysokości  stawek  podatku od nieruchomości  na  terenie  Miasta 
Orzesze  od  1  stycznia  2015r. w  wyniku  głosowania  została  podjęta  przy  11  gł.  „za”,   1  gł. 
„przeciw” i 2 gł. „wstrzymujących się”.

− zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję 
Gospodarki  Komunalnej,  Budownictwa,  Budżetu  i  Mienia  Gminy.  Przedstawił  protokół  z  dnia
02 października  2014r.  z  przeprowadzonych  konsultacji  społecznych,  przedmiotem których  był 
projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 
Protokół stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Burmistrz  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  przygotowany  w związku  z  ukazaniem się 
rozporządzeń oraz pojawieniem możliwości zastosowania zwolnień od podatku od nieruchomości 
nowo wybudowanych obiektów pod działalność gospodarczą.

Pani Grażyna Rudy poinformowała, że w uchwale są ujęte podstawowe zasady udzielania pomocy, 
a szczegółowe uregulowania zawarte są w rozporządzeniach, treści których w uchwale nie można 
było zamieścić, ze względu na brak możliwości powielania w uchwałach zapisów ustawowych.   

Uchwała  w  sprawie zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości  w  ramach  pomocy  de  minimis
w wyniku głosowania została podjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

− przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2015 dla Miasta Orzesze

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 przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  na  rok  2015  dla  Miasta  Orzesze w  wyniku  głosowania  została  podjęta  przy
14 gł. „za” - jednogłośnie.

− przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2015  dla  Miasta 
Orzesze

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 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla 
Miasta Orzesze w wyniku głosowania została podjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
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Przewodniczący  poinformował,  że  wszystkie  uchwały  dotyczące  dzierżaw  zostały  pozytywnie 
zaopiniowane przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
− wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy 

ul.Szklarskiej  oznaczonej  jako działka  nr  678/142  (dwa projekty  uchwał powierzchnia 
15m2)

Naczelnik Wydziału Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami  poinformował,  że 
projekty uchwał dotyczą dzierżawy terenu pod garaż.

Uchwały Nr L/558/14 oraz Nr L/559/14 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 14 gł. „za” – jednogłośnie.

− wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy 
ul.Szklarskiej  oznaczonej  jako  działki  nr  678/142  i  679/142  (dwa  projekty  uchwał 
powierzchnia 15m2)

Naczelnik Wydziału Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami  poinformował,  że 
projekty uchwał dotyczą dzierżawy terenu pod garaż na pograniczu dwóch działek.

Uchwały Nr L/560/14 oraz Nr L/561/14 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 
nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy  ul.Szklarskiej  oznaczonej  jako  działka  nr  678/142
i 679/142 w drodze oddzielnego głosowania zostały podjęte przy 14 gł. „za” – jednogłośnie.

− wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy 
ul.Fabrycznej  oznaczonej  jako  działka  nr  1071/28  (dziesięć  projektów  uchwał 
powierzchnia 12m2, 15m2, 15,40m2, 2x16m2, 16,82m2, 4x18m2)

Naczelnik Wydziału Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami  poinformował,  że 
projekty  uchwał  dotyczą  w  części  dzierżawy terenu  pod  garaż  a  w  części  pod  pomieszczenie 
gospodarcze.

Uchwały  Nr  L/562/14,  Nr  L/563/14,  Nr  L/564/14,  Nr  L/565/14,  Nr  L/566/14,  Nr  L/567/14,
Nr  L/568/14,  Nr  L/569/14,  Nr  L/570/14,  Nr  L/571/14  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  14  gł.  „za”  – 
jednogłośnie.

− wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy 
ul.Fabrycznej oznaczonej jako działka nr 1074/28 (pięć projektów uchwał powierzchnia 
259m2, 260m2, 264m2, 486m2, 500m2)

Naczelnik Wydziału Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami  poinformował,  że 
projekty uchwał dotyczą dzierżawy terenu pod ogródki działkowe.

Uchwały Nr L/572/14, Nr L/573/14, Nr L/574/14, Nr L/575/14, Nr L/576/14 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 14 gł. 
„za” – jednogłośnie.

− wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy 
ul.Św.Wawrzyńca oznaczonej jako działka nr 1308/219

Naczelnik Wydziału Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami  poinformował,  że 
projekt  uchwały  dotyczy  dzierżawy terenu pod obiekt  handlowy,  w którym obecnie  mieści  się 
kwiaciarnia  zlokalizowana  naprzeciw  kościoła.  W  związku  z  pytaniem  wyjaśnił,  że  umowa 
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dzierżawy może zostać w każdej chwili rozwiązana, aby kompleksowo uporządkować teren przy 
nowo wybudowanym targowisku.

Uchwała  Nr  L/577/14  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości 
położonej w Orzeszu przy ul.Św.Wawrzyńca została podjęta przy 14 gł. „za” – jednogłośnie.

− wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.Sadowej 
oznaczonej jako działka nr 367/27

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  poinformował,
że projekt uchwały dotyczy przedłużenia dzierżawy pod uprawę polową.

Uchwała Nr L/578/14 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej
w Orzeszu przy ul.Sadowej została podjęta przy 14 gł. „za” – jednogłośnie.

− zmiany  Uchwały  Rady  Miejskiej  Orzesze  Nr  XLVI/513/14  z  dnia  26  czerwca  2014r.
w sprawie  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. 

Sekretarz  Miasta  poinformowała,  że  w  treści  poprzednio  podjętej  uchwały  znalazły  się  zapisy 
powielone z ustawy, które należą do kompetencji burmistrza, dlatego obecnie zachodzi konieczność 
ich wykreślenia.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVI/513/14 z dnia 26 czerwca 
2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Orzesze do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „po 
Sąsiedzku”, w wyniku głosowania została przyjęta przy 12 gł. „za” i 2 gł. „wstrzymujących się”.

6.Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych
Przewodniczący  przedstawił  informacje  na  temat  złożonych  oświadczeń  majątkowych,
co zamieszczone jest w załączniku Nr 6 do protokołu.

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
Burmistrz  poinformował,  że  sprawozdania  z  poszczególnych  Wydziałów  i  Referatów  zostały 
radnym dostarczone na piśmie. Dodatkowo przedstawił, że:

- na  ostatniej  rozprawie  sądowej  zostało  gminie  przyznane  zasiedzenie  działki  pod  szkołą
w Gardawicach,

- trwa  wyłożenie  do  publicznego  wglądu  projektu  zmian  w  miejscowym  planie 
zagospodarowania przestrzennego dla centrum i północnej części miasta. Dodał, że dyskusja 
publiczna w tym temacie odbędzie się dnia 30 października 2014r.,

- dokonano  sprzedaży  niektórych  działek,  co  spowodowało  zrealizowanie  planu  dochodów
ze sprzedaży nieruchomości,

7



- po 7 latach podpisano protokół uzgodnień z Orzeską Spółdzielnią Mieszkaniową w związku
z zamianą gruntów położonych przy ul.Kwiatowej,

- prace dotyczące remontów dróg w niektórych przypadkach są zakończone a w niektórych są
w toku. Dodał, że ze względu na błędnie złożone oferty jeden przetarg musiał być ogłoszony 
ponownie,

- zawarto umowy na rezerwację stanowisk zadaszonych na nowym targowisku w Orzeszu. Dodał, 
że  trzeba  będzie  przeznaczyć  środki  finansowe  na  utwardzenie  tłuczniem  terenu  za 
targowiskiem, celem stworzenia miejsca na ustawienie samochodów osób handlujących, aby nie 
parkowali na parkingu przy targowisku przeznaczonym dla mieszkańców,

- trwa postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pod  nazwą  „przebudowa  stacji  paliw  płynnych  wraz
z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w Orzeszu przy ul.Pszczyńskiej”,

- trwa postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pod  nazwą  „utworzenie  punktu  wytwarzania  piasku 
żużlowego  poprzez  przetwarzanie  (odzysk)  mieszanek  popiołowo-żużlowych  z  mokrego 
odprowadzania  odpadów  paleniskowych”  realizowanego  na  nieruchomościach  położonych
w Orzeszu przy ul.Majakowskiego,

- trwa postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pod  nazwą  „przebudowa  węzła  betoniarskiego  wraz
z silosami w Orzeszu przy ul.Cieszyńskiej”,

- trwa postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „zwiększenie rocznej  produkcji  oraz zmiana 
sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ul.Przyjaźni”,

- wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 
„budowa nowego wydziału produkcyjnego w zakładzie POL-AM-PACK – Oddział Huta Szkła 
Orzesze”,

- trwa  postępowanie  administracyjne  dot.  zmiany  stanu  wody  na  gruncie  na  nieruchomości 
położonej w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul.Stuska. Dodał, że ze względu na ciągle wpływające 
uwagi sprawa jest przedłużana i nie wiadomo, czy do końca roku będzie można wydać decyzję 
w tej sprawie,

- zaopiniowano plan ruchu dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej – KWK „Krupiński” w Suszcu na 
lata 2013-2015 oraz w związku z likwidacją Odkrywkowego Zakładu Górniczego „Gardawice 
G” w Orzeszu-Gardawicach,

- trwają  roboty  tynkarskie,  malarskie,  wykończeniowe  na  sali  gimnastycznej  przy  Szkole 
Podstawowej w Orzeszu-Zgoniu oraz prace brukarskie związane z zagospodarowaniem działki. 
Dodał, że termin zakończenia prac zostanie dotrzymany,

- rozpoczyna się akcja zbiórki liści a worki w ilości maksymalnie 10 sztuk na posesję można 
odebrać w Urzędzie.

W związku z pytaniami wyjaśniono, że:

- odbiór liści  nie został  ograniczony do liści pochodzących z drzew przydrożnych i  będą one 
odpierane od wszystkich mieszkańców,

- do zebrania liści z rowów przydrożnych zobowiązany jest zarządca drogi,
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- toczy  się  postępowanie  spadkowe  odnośnie  terenu  przy  Szkole  Podstawowej  w  Orzeszu-
Jaśkowicach,

- zgodnie  z  planem  nieruchomości  położone  przy  ul.Biedronek  mają  przeznaczenie  pod 
budownictwo mieszkaniowe,

- w projekcie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  centrum i  północnej 
części miasta uwzględniony jest łącznik  ul.Na Górce z ul.Wiosny Ludów a cała procedura 
dotycząca  realizacji  tego  zadania  będzie  mogła  być  rozpoczęta  po  uchwaleniu  planu  oraz 
zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych na jego wykonanie,

- wykupiona jest część działki na pas drogowy na ulicy Na Górce, jednak uregulowania wymaga 
cała droga,

- nie  było  rozmów  dotyczących  zerwania  umowy  dzierżawy  sali  przy  OSP  Orzesze
z  właścicielem  restauracji  AMARO.  Dodano,  że  prowadzone  są  negocjacje  co  do 
wydzierżawianej  przestrzeni,  ze  względu  na  konieczność  zabezpieczenia  dodatkowych 
pomieszczeń dla OSP Orzesze. Poinformowano, że ze strony gminy właścicielowi restauracji 
została  przedstawiona propozycja obejmująca również wykonanie remontu klatki  schodowej
w zamian za obniżkę czynszu o wartość przeprowadzonej inwestycji,

- w sprawie toczącego się postępowania dot. usunięcia odpadów składowanych na nieruchomości 
położonej w Orzeszu przy ul.Konarskiego, właściciel nieruchomości poinformował o usunięciu 
odpadów, w związku z czym wystąpiono do policji o potwierdzenie faktu posprzątania tego 
terenu,

- umowy zostały podpisane na wszystkie zadaszone stanowiska na targowisku,

- zakończono prace na kanalizacji deszczowej w rejonie boiska MKS „Sokół”,

- obecnie  nie  została  jeszcze  sfinalizowana  sprawa  wykupu  przez  Regionalne  Centrum 
Gospodarki  Wodno-Ściekowej  S.A.  w  Tychach  rurociągu  będącego  obecnie  własnością 
Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Tychach.  Dodano,  że  gmina 
otrzymała  zapewnienie  Regionalnego  Centrum na  przyjmowanie  ścieków  z  terenu  Orzesza 
przez minimum 25 lat po zakończeniu inwestycji

Radna  Grażyna  Matuszczyk  zwróciła  uwagę,  że  trzeba  liczyć  się  z  protestami  mieszkańców
w sprawie  utworzenia  punktu  wytwarzania  piasku żużlowego na nieruchomościach  położonych
w Orzeszu przy ul.Majakowskiego.

Radna  Beata  Helbig  zwróciła  się  z  prośbą  o  zarezerwowanie  w  budżecie  gminy  środków 
finansowych  na  dofinansowanie  zadań  drogowych  realizowanych  przez  powiat,  aby  wykonać 
remont ul.Szkolnej wraz z chodnikiem.

W odpowiedzi  na  pytanie  dotyczące  zmiany granic  pomiędzy Zgoniem a  Kobiórem Naczelnik 
Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  przedstawił  całą 
korespondencję prowadzoną w tej  sprawie.  Wyjaśnił,  że na etapie opiniowania projektu zmiany 
granic,  Komisarz  wyborczy  zakwestionował  tą  zmianę,  ze  względu  na  zapis  art.203  Kodeksu 
wyborczego, który mówi iż zmiana granic powiatów nie jest dopuszczalna w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających upływ kadencji Sejmu. Poinformował, że wystosowane zostały już pisma z prośbą 
o  przekazanie  w  roku  przyszłym  do  ponownego  rozpatrzenia  przesłanego  już  wniosku  bez 
konieczności składania ponownego, aby uniknąć przeprowadzania całej procedury konsultacyjnej. 
Stwierdził, że do dnia dzisiejszego nie została jeszcze udzielona w tej sprawie odpowiedź.
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Burmistrz  dopowiedział,  że  przez  Urząd  cała  procedura  dotycząca  zmiany  granic  została 
przeprowadzona zgodnie z przepisami.

Radna  Helena  Kopel  ponowiła  prośbę  o  wystosowanie  pism wyjaśniających  do  mieszkańców, 
którzy mieli zostać objęci tymi zmianami.

Przewodniczący poinformował, że:
- uchwała podjęta przez Radę Miejską Orzesze w sprawie poparcia działań mających na celu 

zahamowanie  wypływu  środków  finansowych  wypracowanych  w  regionie  do  budżetu 
centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego została wysłana do 
instytucji  wskazanych  w  uchwale  i  z  Kancelarii  Prezydenta  RP  oraz  z  Kancelarii  Sejmu 
przysłano pisma potwierdzające jej wpływ,  

- wpłynęła  informacja  Przewodniczącego  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  w  Katowicach
o  podjęciu  przez  Sejmik  Województwa  Śląskiego  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rezolucji
o ogłoszeniu roku 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945,

- Burmistrz Miasta skierował do Rady Miejskiej zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  położonego  w  Orzeszu  dla 
sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap I: kopalnia piasku w sołectwie Woszczyce na granicy
z  Miastem  Żory  oraz  możliwości  składania  wniosków  dotyczących  wymienionego  planu 
miejscowego,

- wpłynęło do Rady Miejskiej  kolejne pismo mieszkańca,  który poruszał  sprawy zarówno na 
posiedzeniach Sesji jak i Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa. Stwierdził, że
w  piśmie  powielone  są  wszystkie  wcześniej  poruszane  sprawy,  na  które  została  już 
wystosowana odpowiedź,

- Komisja Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa na swoim posiedzeniu postanowiła, aby 
nie  przystępować  do  zmiany  statusu  miasta  na  miasto-gmina.  Zwrócił  się  do  pozostałych 
Komisji o zajęcie swojego stanowiska w tej sprawie,

- odbyły  się  ćwiczenia  jednostek  ochotniczych  straży  pożarnych  na  tartaku  w  Zawadzie. 
Skierował podziękowania Radnemu Antoniemu Ochojskiemu za udzieloną pomoc.

W  związku  z  pytaniem  dotyczącym  prowadzonych  na  terenie  Orzesza  odwiertów,  Burmistrz 
poinformował, że obecnie likwidowany jest odwiert w Zgoniu i w najbliższych dniach teren ma 
zostać  uporządkowany.  Przedstawił,  że  w Królówce  doszło  do  zakleszczenia  wiertła  na  skutek 
uskoku geologicznego, w związku z czym prace potrwają tam dłużej, jednak do końca listopada się 
zakończą. Stwierdził, że gmina będzie miała wgląd do każdego rdzenia i na dzień dzisiejszy nie 
wiadomo, czy zostały stwierdzone złoża węgla.  Dodał,  że na pewno nie stwierdzono złoża soli 
tylko gipsu. Poinformował, że zgodnie z przekazaną na dzień dzisiejszy ustną informacją, jeżeli 
będzie sporządzana dokumentacja w zakresie jakiegokolwiek obszaru górniczego, to złoże zostanie 
zmniejszone do granic parku krajobrazowego czyli do granicy Królówki i Woszczyc. Wyjaśnił, że 
na jego wniosek Wyższy Urząd Górniczy przeprowadził kontrolę prac wiertniczych. Dopowiedział, 
że w trakcie prac wiertniczych nie stwierdzono nic niepokojącego, a stosowny protokół ma zostać 
do  Urzędu  przekazany.  Dodał,  że  wszystkie  sygnały  dotyczące  występującego  hałasu  były 
przekazywane firmie prowadzącej te odwierty. Poinformował, że wystosowano pisma do Ministra 
Środowiska,  Państwowego Instytutu  Geologicznego i  Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie 
przestawienia dokumentacji potrzebnej do naniesienia w studium i planach miejscowych złoża soli 
a  także  zwrócono  się  o  opinię  w  zakresie  potencjalnego  zagrożenia  wydobywania  węgla
w sąsiedztwie takiego złoża. 
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Radna Helena Kople poinformowała o przyznanym dla Sołectwa Zgoń wyróżnieniu w konkursie 
„Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi.

Przewodniczący poinformował, że ostatnia sesja Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 odbędzie się 
dnia 14 listopada 2014r.

9.Zamknięcie Sesji

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

Sesja trwała od godz.14,30 do godz.18,15.

Przewodniczący
     Protokołowała  Rady Miejskiej

mgr Marzena Nowak           mgr inż. Jan Mach
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Radni obecni na Sesji:

1. Fuchs Maria
2. Helbig Beata
3. Jabłoński Stanisław
4. Kopel Helena
5. Kurpas Adam
6. Mach Jan
7. Matuszczyk Grażyna
8. Ochojski Antoni
9. Potysz Teresa
10. Spendel Jan 
11. Starosta Czesław
12. Szala Eugeniusz 
13. Tchórz Joanna 
14. Więcek Irena

Radni nieobecni na posiedzeniu:

- Blaski Mirosław

W Sesji wzięli również udział:

− p.Andrzej Szafraniec - Burmistrz Miasta
− p.Andrzej Bujok - Z-ca Burmistrza Miasta
− p.Iwona Burszka - Skarbnik Miasta
− p.Jolanta Szubert - Sekretarz Miasta
− p.Maciej Bany - Naczelnik Wydziału UM
− p.Marek Bem - Naczelnik Wydziału UM
− p.Grażyna Rudy - Kierownik Referatu UM
− p.Teresa Macioszek - Kierownik Referatu UM
− p.Sonia Janecka - Kierownik Referatu UM
− p.Arkadiusz Bargiel - Pracownik UM
− Projektant
− Radca Prawny
− redaktorzy

Orzesze, dnia 06.11.2014r.
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