
Protokół  Nr L/18
z Sesji Rady Miejskiej Orzesze
w dniu 18 października 2018r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr L/663-670/18.

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

Na protokolanta powołał Marię Mierzwa-Owczarek.

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

p.Janusza Zgoł.

Jako Przewodniczącego Komisji wskazano Radnego Bartłomieja Marek.

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

Przewodniczący zwrócił uwagę, że od nowej kadencji Rady Miejskiej zgodnie ze znowelizowaną
ustawą  o  samorządzie  gminnym  wszystkie  sesję  będą  transmitowane  przez  internet  na  żywo,
dlatego  nie  będzie  już  możliwości  przeprowadzenia  sesji  poza  Urzędem  Miejskim,  gdzie
zamontowany został już specjalistyczny sprzęt m.in. kamery i mikrofony. 
 
2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący poinformował, że zachodzi konieczność uzupełnienia porządku obrad o dodatkowy
projekt uchwały w sprawie:  wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla  członka ochotniczej  straży
pożarnej  Miasta  Orzesze  za  udział  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Dodał, że ta sprawa  była omawiana na
Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy i radni przegłosowali
zrównanie kwoty ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym do kwoty ekwiwalentu za udział
w działaniu ratowniczym. 

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

Przewodniczący poinformował, że wprowadzony projekt uchwały rozpatrzony będzie w punkcie
7 jako ostatni. 
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3.Wręczenie stypendiów naukowych za II semestr roku szkolnego 2017/2018
Przewodniczący poinformował, że stypendia zostały przyznane 99 osobom na podstawie uchwały
Nr  XII/95/11  Rady Miejskiej  Orzesze  z  dnia  31.08.2011r.  w  sprawie  zasad  i  trybu  udzielania
uczniom  stypendiów  za  wyniki  w  nauce  w  ramach  lokalnego  programu  wspierania  edukacji
uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Orzesze. 

Stypendia za II semestr roku szkolnego 2017/2018 otrzymali: Bossard Michalina, Broda Alexander,
Ćwiok  Jakub,  Gajda  Marcin,  Kożdoń  Marek,  Paryła  Sabina,  Płachetka  Paweł,  Pogonowski
Wojciech,  Drobny Marta,  Machulec  Patryk,  Swadźba  Szymon,  Zwoźniak  Natalia,  Piątek  Sara,
Nowak Karolina, Sabiniok Dominik, Trutwin Karolina, Ćwiok Dawid, Goralczyk Mateusz, Jordan
Wojciech,  Kalyta  Paweł,  Glagla Paulina,  Pająk Jan,  Siedlok Paweł,  Płaszczyk Paweł,  Stelmach
Maciej, Banach Patryk, Chrapiec Julia, Czobot Klaudia, Dolaciński Dariusz, Dyrda Dawid, Harazin
Pola, Krasoń Olaf, Krawczyk Anna, Kroczek Łukasz, Leśniak Kinga, Łukasik Adam, Moś Adrian,
Ostrycharz Mateusz, Profaska John, Profaska Karolina, Puchała Jakub, Skiba Paweł, Spendel Jacek,
Szwedo  Sonia,  Teodorowski  Jakub,  Zientek  Alicja,  Pisarzowska  Patrycja,  Ptaszkowska  Maja,
Stelmach Wojciech, Szczykutowicz Hanna, Szczykutowicz Julia, Huczała Anastazja, Kaczanowska
Weronika, Majer Aneta, Turek Maryna, Rabus Natalia, Wermińska Karolina, Grzegorzek Szymon,
Przybyla  Bogna,  Przybyla  Szymon,  Śmietana  Julia,  Burszka  Adam,  Majda  Aleksandra,  Kopiec
Amelia,  Kowalska  Patrycja,  Makosz  Julia,  Żołneczko  Monika,  Bonczek  Agnieszka,  Kadłubek
Sabina, Mendel Piotr, Suchoń Dorota, Cogiel Daniel, Harazin Mikołaj, Kret Robert, Kisiel Agata,
Wyrobek Szymon, Szołtysek Marcin, Spyra Julia, Wojdacz Natalia, Oleś Wiktoria, Wiera Karolina,
Cyroń Dominik,  Borowska Julia,  Cichos Julia,  Kroczek Marcin,  Sikora Julia,  Woźniak Michał,
Kaczmarczyk Adam, Liszowski  Daniel,  Noras Marcin,  Burszka Martyna,  Bury Klaudia,  Hensel
Anna,  Kwiotek  Karolina,  Płonka  Karolina,  Skutela  Zuzanna,  Kaliszewska  Magdalena,  Bury
Krzysztof, Pawełek Maria. 

Przewodniczący  poinformował,  że  Miasto  Orzesze  po  raz  kolejny  otrzymało  certyfikat
Samorządowego Lidera Edukacji oraz Złoty Certyfikat i wyróżnienie Primus. 

4.Wręczenie wyróżnień laureatom konkursu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Przewodniczący poinformował,  że w ramach tegorocznej kampanii  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
zorganizowane  zostały  dwa  ogólnopolskie  konkursy:  konkurs  plastyczno–literacki
AUTOPORTRET oraz konkurs literacki NAPISZ DO NAS LIST. Dodał, że wśród kilku tysięcy
prac  wyróżnieni  zostali  przedstawiciele  Miasta  Orzesze:  Herman  Natalia,  Huczała  Anastazja,
Szłapka Marta, Szweda Szymon. 

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

6.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:
– otwarto  oferty  na  przebudowę  bocznego  odcinka  ul.Słowiańskiej  i  planuje  się  zawrzeć

umowę na to zadanie 30 października br. Dodano, że realizacja zadania jest zaplanowana do
4 grudnia br. i jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonanie remontu to umowa
zostanie aneksowana, zaś roboty wykonane w terminie późniejszym,

– zadanie budowa kanalizacji deszczowej bocznego odcinka ul.Słowiańskiej zostanie wpisane
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do Wieloletniej Prognozy Finansowej, ze względu na oczekiwanie na  pozwolenie wodno-
prawne i realizację robót w późniejszym terminie, 

– projektant ma dostarczyć projekt budowy przedszkola w Jaśkowicach do 15 grudnia br.,
następnie  dokumenty  zostaną  złożone  do  Starostwa  Powiatowego  w  Mikołowie,  które
będzie wydawać pozwolenie na budowę. 

Burmistrz poinformował, że:
– 15 października br.  w Urzędzie Marszałkowskim podpisał umowę na dofinansowanie do

zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze, w dniu dzisiejszym tj. 18
października dokument został podpisany przez Marszałka Województwa Śląskiego. Dodał,
że podpisanie umowy pozwala na ogłoszenie przetargu, 

– wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim dotyczącym podsumowania programu
Maluch+,  w  ramach  którego  pozyskano  dofinansowanie  na  budowę żłobka  w  Orzeszu.
Dodał, że na spotkaniu poruszył sprawę możliwości pozyskania dofinansowania do budowy
przedszkoli. 

7.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.

Projektant wyjaśnił, że zgodnie ustawą co 4 lata należy dokonać aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.  Powiedział,  że  w  opracowaniu  przeanalizowano  ruch  inwestycyjny  na  terenie
miasta pod kątem m.in. wydawanych decyzji o warunkach zabudowy czy opiniowania inwestycji
celu publicznego. Dodał, że z opracowania wynika, że pomimo zmian ustawowych studium oraz
plany  miejscowe  są  aktualne.  Dopowiedział,  że  na  terenie  miasta  funkcjonuje  21  planów
miejscowych,  które  pokrywają  ok.80% powierzchni  Orzesze  (łącznie  z  lasami).   Stwierdził,  że
należy  kontynuować  prace  planistyczne  w  mieście  i  stale  monitorować  zmiany  w  przepisach
dotyczących planowania przestrzennego. 

Uchwała  w  sprawie  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego Miasta Orzesze oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta
Orzesze została przyjęta przy 15 gł. „za” jednogłośnie. 

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w
sołectwie Zawada (Urbasówka)

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

Projektantka  poinformowała,  że  prace  nad  planem dla  terenu  położonego  w sołectwie  Zawada
(Urbasówka) rozpoczęły się uchwałą intencyjną w 2016r. Dodała, że plan był wykładany dwa razy
do publicznego wglądu i uzyskano pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Projektantka planu powiedziała, że w wyniku wyłożenia planu oraz dyskusji publicznej wpłynęło 6
uwag. Wyjaśniła, że uwagi zostały rozpatrzone przez Burmistrza i odnośnie uwag, które nie zostały
rozpatrzone pozytywnie lub zostały rozpatrzone częściowo pozytywnie decyzję musi podjąć Rada
Miejska w drodze oddzielnego przegłosowania. Projektantka szczegółowo omówiła uwagi, które
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nie zostały uwzględnione.

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

      Lp. Numer uwagi Głosowanie
1. 1 15 gł. „za” - jednogłośnie

      1. 2 15 gł. „za” - jednogłośnie
2. 3 15 gł. „za” - jednogłośnie
3. 4 15 gł. „za” - jednogłośnie
4. 5 15 gł. „za” - jednogłośnie
5. 6 15 gł. „za” - jednogłośnie 
6. 14 15 gł. „za” - jednogłośnie

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka) została przyjęta przy 15 gł. „za” jednogłośnie. 

Obrady opuścił Radny Eugeniusz Szala – 14 radnych obecnych.

Przewodniczący poprosił o pełnienie funkcji sekretarza obrad Radną Grażynę Bortlik. 

– przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Orzeszu sołectwo:Zgoń

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

Przewodniczący  poprosił  o  rozeznanie  możliwości  wpisania  w  opracowywanych  planach
miejscowych informacji na temat terenów, na których mogła być wykonywana melioracja.

Uchwała  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo: Zgoń została przyjęta przy 14 gł. „za”
jednogłośnie. 

– zmiany dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

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

Przewodniczący  wyjaśnił,  że  projekt  uchwały  dotyczy  poprawy  stawki  na  utrzymanie  zieleni
miejskiej, która została omyłkowo wpisana w błędnej kwocie w poprzedniej uchwale. 

Uchwała w sprawie zmiany dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

– o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i
przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad
korzystania z tych przystanków

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
Przedstawił również protokół z  dnia 10.10.2018r.  z przeprowadzenia konsultacji  społecznych w
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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 1 do niniejszego protokołu.

Pani Mariola Szczekała poinformowała, że uchwała dotyczy dopisania w załączniku do uchwały
przystanku, przy ul.Ściegiennego na którym zatrzymuje się autobus linii Ł. 

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i
przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest  Miasto Orzesze, warunków i zasad
korzystania z tych przystanków została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie.

– ogłoszenia tekstu jednolitego 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.
Przedstawił również protokół z  dnia 16.10.2018r.  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 2 do niniejszego protokołu.

Sekretarz Miasta  wyjaśniła,  że zgodnie z przepisami do roku czasu od wprowadzenia zmian w
tekście aktu prawa miejscowego należy uchalić jego tekst jednolity.

Radny  Eugeniusz  Buchalik  stwierdził,  że  uchwała  o  dofinansowaniu  żłobkowym  jest
niesprawiedliwa, ponieważ wspiera tylko rodziców oraz opiekunów którzy pracują, nie zaś tych
którzy zostają w domach ze swoimi  dziećmi.  Zaapelował  do radnych,  aby nie  podejmować tej
uchwały. 

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 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. „przeciw”. 

– obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisję
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 
Przedstawił również protokół z  dnia 18.10.2018r.  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 3 do niniejszego protokołu.

Sekretarz Miasta wyjaśniła,  że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada powinna podjąć
uchwałę  dotyczącą  obywatelskich  inicjatyw  uchwałodawczych.  Dodała,  że  w  obecnie
obowiązującym statucie są zawarte zapisy dotyczące tego zagadnienia, jednak teraz należy podjąć
odrębną uchwałę, która będzie obowiązywała od nowej kadencji rady miejskiej.

Uchwała w sprawie  obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych została przyjęta przy 14 gł. „za”
jednogłośnie. 
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– wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej Miasta Orzesze
za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub gminę

Przewodniczący  poinformował,  że  sprawa  zrównania  ekwiwalentu  za  udział  w  szkoleniu
pożarniczym  do  kwoty  ekwiwalentu  za  udział  w  działaniu  ratowniczym  została  pozytywnie
zaopiniowana na Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał treść omawianej uchwały.

Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
Miasta  Orzesze  za  udział  w działaniu  ratowniczym lub szkoleniu  pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

8.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje 
Przewodniczący ponownie przedstawił interpelacje:
1/  Radnego  Janusza  Zgoł  w  sprawie  zaniechania  poboru  opłaty  skarbowej  za  zgłoszenie
eksploatacji  przydomowej  oczyszczalni  ścieków w budynkach  mieszkalnych.  Poinformował,  że
udzielona  została  odpowiedź  i  opłata  skarbowa  za  zgłoszenie  eksploatacji  przydomowej
oczyszczalni ścieków z zabudowy mieszkaniowej nie będzie już pobierana. 

2/  Radnego  Damiana  Mrowiec  w  sprawie  rozpoznania  technicznych  oraz  ekonomicznych
możliwości  wprowadzenia  w  gminie  Orzesze  rozwiązań  proponowanych  przez  usługę
„NaprawmyTo”. 
Radny Damian Mrowiec stwierdził, że sprawa ta powinna zostać przedyskutowana przez nowych
radnych  kadencji  2018-2023.  Zauważył,  że  w  udzielonej  odpowiedzi  nie  podano  skutków
finansowych wprowadzenia usługi „NaprawmyTo”. 

9.Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych
Przewodniczący przedstawił informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych przez:

 radnych – załącznik Nr 4 do protokołu
 przewodniczącego oraz burmistrza – załącznik Nr 5 do protokołu
 dyrektorów  jednostek  organizacyjnych  oraz  osoby  wydające  decyzje  administracyjne  –

załącznik Nr 6 do protokołu.

10.Zapytania i wolne wnioski
1/ Radca Prawny wyjaśniła, że nie jest możliwe wznowienie postępowania dotyczącego odzyskania
mieszkań znajdujących przy ul.Uczniowskiej w tzw. Domu Nauczyciela, ponieważ wyrok w tej
sprawie  jest  prawomocny.  Dodała,  że  jedyna  możliwością  jest  tzw.  skarga  nadzwyczajna,
należałoby jednak znaleźć podmiot, który pośredniczyłby w tym postępowaniu. Dopowiedziała, że
ewentualnie można podjąć próbę częściowego rozwiązania tej sprawy.

2/ Pani Teresa Macioszek poinformowała, że wystąpiono z pismem do właścicieli nieruchomości
znajdującej przy ul.Wolności naprzeciw wjazdu na Rybówkę, gdzie systematycznie podnoszony jest
teren  i  nawożone  są  różne  materiały.  Dodała,  że  w  październiku  planuje  się  przeprowadzić
oględziny i sprawdzić czy właściciele posiadają pozwolenie na składowanie odpadów. 

3/ Przewodniczący poinformował, że:
– podpisano umowę na zakup samochodu dla OSP Jaśkowice i pojazd powinien być jeszcze w
tym roku na stanie jednostki,
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– na Dniu Edukacji Narodowej otrzymał podziękowania dla całej Rady Miejskiej za pracę na
rzecz orzeskich placówek oświatowych,
– na ostatnią Komisję Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa zaproszeni zostali Prezes
Śląskiego Banku Żywności oraz Prezes i dwie Panie ze Stowarzyszenia im.Franciszka Stuska,
które wydają żywność mieszkańcom Orzesza. Dodał, że podczas spotkania podziękowano za
dotychczasową pracę i podsumowano dotychczasową realizację programu w mieście,
– radni otrzymali materiały z Silesian Coal odnośnie projektu górniczego Orzesze, 
– trwają rozmowy odnośnie wznowienia linii kolejowej realizacji Jastrzębie Zdrój–Katowice.
Dodał, że Burmistrz zgodnie z decyzją Rady nie podpisał porozumienia w tej sprawie,
– ostatnia sesja obecnej kadencji Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 8 lub 15 listopada br.,
kadencja Rady kończy się dnia 16 listopada br..

4/ Radni poprosili o przekazanie informacji dotyczących:
– ekskluzywnej spalarni zwłok zwierzęcych,
– Śląskiego Centrum Utylizacji.

11.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. 15,30 do godz. 18,05.

           Przewodniczący
     Protokołowała Rady Miejskiej

mgr Maria Mierzwa-Owczarek                       mgr inż. Jan Mach
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Radni obecni na Sesji:

1. Bańczyk Józef 
2. Bortlik Grażyna 
3. Buchalik Eugeniusz
4. Gazda Rajmund
5. Kiecka Damian
6. Mach Jan 
7. Marek Bartłomiej 
8. Matuszczyk Grażyna
9. Mrowiec Damian
10. Potysz Teresa
11. Spendel Jan 
12. Szala Eugeniusz
13. Szola Piotr
14. Tabacki Aleksander
15. Zgoł Janusz

Radni nieobecni: -

W Sesji wzięli również udział:

 p.Mirosław Blaski - Burmistrz Miasta
 p.Iwona Burszka - Skarbnik Miasta
 p.Sylwia Krawczyk - Naczelnik Wydziału UM
 p.Marek Bem - Naczelnik Wydziału UM
 p.Alina Mika                        - Naczelnik Wydziału UM
 p.Wiesław Klar - Kierownik ZGKiM
 p.Teresa Macioszek - Kierownik Referatu UM
 p.Sonia Janecka - Kierownik Referatu UM
 p.Tomasz Szier                   -            Kierownik Referatu UM
 p.Grzegorz Potysz - Kierownik Referatu UM
 p.Mariola Szczekała            - Pracownik Wydziału UM
 p.Joanna Różańska              - Pracownik UM
 p.Babara Petniakowska - Komendant SM
 Radca Prawny
 przedstawiciel prasy

Orzesze, dnia 30.10.2018r.
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