Protokół Nr VII/19
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Orzesze
w dniu 8 kwietnia 2019r.

VII Nadzwyczajnej Sesji, która odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
przewodniczył Pan Jan Mach – Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze.

Obrady rozpoczęto 8 kwietnia 2019 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 15:44 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 20 członków – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Radni nieobecni na sesji:
•

Grażyna Bortlik

Płyta CD z nagraniem z sesji stanowi załącznik do protokołu.

1. Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali jest 20 radnych, co
stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na protokolanta powołał Marzenę Nowak.
W skład Komisji Uchwał i Wniosków zaproponował Radną Teresę Potysz oraz Radnego Jana
Spendel.
Przewodniczącą Komisji została Radna Teresa Potysz.
Głosowano w sprawie:
powołania protokolanta i Komisji Uchwał i Wniosków
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Artur Brandys, Wojciech Dudek, Rajmund Gazda, Krzysztof Giel, Grzegorz Kaczmarczyk,
Joanna Kalus-Grzegorzek, Damian Kiecka, Joanna Kurasz, Lechosław Łukasik, Jan Mach,
Michał Macioszek, Grażyna Matuszczyk, Damian Mrowiec, Adam Muras, Teresa Potysz,
Adam Ratka, Jan Spendel, Piotr Szola, Mateusz Szweda, Stanisław Wycisło
NIEOBECNI (1)
Grażyna Bortlik

2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Radny Piotr Szola zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia
uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Orzesze.
Przewodniczący Rady poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek
grupy radnych, a zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zmiana porządku obrad takiej
sesji wymaga zgody wnioskodawcy.
Poszczególni radni podpisani pod wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej wyrazili zgodę
na uzupełnienie porządku obrad.
Przewodniczący wyjaśnił, że każdemu radnemu znany jest projekt uchwały, gdyż był on
rozesłany z materiałami na VI Sesję w dniu 28 marca br., jednak dodatkowo poprosił
Przewodniczącą Komisji o odczytanie tego projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie
zmiany statutu miasta Orzesze?
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Wojciech Dudek, Rajmund Gazda, Grzegorz Kaczmarczyk, Damian Kiecka, Jan Mach,
Grażyna Matuszczyk, Damian Mrowiec, Teresa Potysz, Adam Ratka, Piotr Szola, Mateusz
Szweda, Stanisław Wycisło
PRZECIW (8)
Artur Brandys, Krzysztof Giel, Joanna Kalus-Grzegorzek, Joanna Kurasz, Lechosław
Łukasik, Michał Macioszek, Adam Muras, Jan Spendel
NIEOBECNI (1)
Grażyna Bortnik
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały będzie analizowany po punkcie 3
porządku obrad.

3. Analiza przebiegu VI Sesji Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28.03.2019r.
Na wstępie Radny Piotr Szola jako jeden z wnioskodawców zwołania sesji nadzwyczajnej
poinformował, że na poprzedniej sesji doszło do naruszenia ze względu na brak
przegłosowania ujętej w porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Orzesze.
Wyjaśnił, że wniosek formalny był sformułowany w taki sposób, że nie było wiadomo co się
stało z uchwałą. Dodał, że brak przegłosowania uchwały był zmianą porządku obrad, co
wymagało uzyskania bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady.
Pani Maria Blacha – Radca Prawny Urzędu wyjaśniła, że w każdym czasie trwania sesji może
dojść do zmiany porządku obrad, do czego wymagane jest uzyskanie bezwzględnej większość
ustawowego składu rady. Dodała, że z kolei par.33 ust.4 Statutu Miasta Orzesze umożliwia

zgłoszenie wniosku formalnego, którego przedmiotem jest wycofanie projektu, a ust.6 mówi
o tym, że wnioski te przyjmowane są po uzyskaniu zwykłej większości głosów.
Radni (p.Rajmund Gazda, p.Grzegorz Kaczmarczyk, p.Damian Mrowiec, p.Piotr Szola)
wypowiadający się z osób podpisanych pod wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej celem
analizy przebiegu VI Sesji stwierdzali, że jeżeli punkt dotyczący podjęcia uchwały w jakieś
sprawie jest w porządku obrad to musi zakończyć się głosowaniem, albo też zdjęciem jej z
porządku po uzyskaniu wymaganej większości głosów przewidzianej w ustawie o
samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady wyjaśniał, że nie doszło do zmiany porządku obrad, gdyż punkt był
analizowany a jedynie nie zakończył się głosowaniem nad projektem uchwały, z powodu
przyjęcia zgłoszonego wniosku formalnego, który mówił o tym aby ze względu na wynik
konsultacji społecznych nie podejmować uchwały w sprawie zmiany statutu. Dodał, że
zgodnie ze Statutem Miasta Orzesze wniosek formalny przyjmowany jest zwykłą większością
głosów.
W związku z pytaniem dotyczącym tego czy doszło do zmiany porządku obrad p.Maria
Blacha stwierdziła, że zgodnie z wykładnią językową każde wycofanie będzie zmianą, bo
zmiana może być różna, natomiast biorąc pod uwagę wykładnię celowościową trudno jest już
zająć jednoznaczne stanowisko, dlatego powinien w tym temacie wypowiedzieć się organ
uprawniony do rozstrzygania tych kwestii. Dodała, że to jaką organ wykładnię zastosuje taka
też będzie odpowiedź.
Radny Krzysztof Giel stwierdził, że rozpatrywany w dniu dzisiejszym temat mógł być
poruszony czy to na komisji czy też sesji odbywającej się zgodnie z planem a nie na
specjalnie zwoływanej sesji, co jest dodatkowym kosztem dla budżetu gminy. Wyjaśnił, że
wniosek formalny został zgłoszony spontanicznie i decyzja przez część Rady podjęta była
pod wpływem stanowiska mieszkańców, którzy opowiedzieli się za tym, aby nie zmieniać
statutu. Dodał, że dalsza dzisiejsza dyskusja jest bezcelowa, skoro w różny sposób temat ten
może być interpretowany i Radca Prawny uważa, że właściwym do rozstrzygnięcia tematu
jest czy to organ nadzoru czy też sąd.
Na zadane pytanie dotyczącego tego czym ma zakończyć się analiza przebiegu VI Sesji,
Przewodniczący Rady nie uzyskał od wnioskodawców zwołania sesji nadzwyczajnej
odpowiedzi.
Radny Lechosław Łukasik stwierdził, że jeżeli wnioskodawcy nie są usatysfakcjonowani to
mogą zwrócić się do organu nadzoru o niezależną analizę przebiegu sesji, gdyż Rada powinna
zająć się tematami dotyczącymi mieszkańców a nie rozwiązywaniem problemów, które sama
sobie tworzy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu miasta Orzesze
Przewodniczący odczytał protokół Komisji Konsultacyjnej z dnia 28.03.2019r. z przebiegu
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Orzesze w przedmiocie zmian Statutu Miasta
Orzesze

Głosowano w sprawie:
Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu miasta Orzesze.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (11)
Wojciech Dudek, Rajmund Gazda, Grzegorz Kaczmarczyk, Damian Kiecka, Grażyna
Matuszczyk, Damian Mrowiec, Teresa Potysz, Adam Ratka, Piotr Szola, Mateusz Szweda,
Stanisław Wycisło
PRZECIW (8)
Artur Brandys, Krzysztof Giel, Joanna Kalus-Grzegorzek, Joanna Kurasz, Lechosław
Łukasik, Michał Macioszek, Adam Muras, Jan Spendel
BRAK GŁOSU (1)
Jan Mach
NIEOBECNI (1)
Grażyna Bortlik

5. Wolne głosy
1/ Przewodniczący przedstawił wyniki Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu
powiatowym. Poinformował, że jedna osoba z Orzesza będzie brała udział w turnieju na
szczeblu wojewódzkim.
2/ Radni poruszyli następujące sprawy:
• obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w
sprawie zakończonego postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w
granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”,
• liczby, komisji które mają funkcjonować w obecnej kadencji Rady.
3/ Z-ca Burmistrza przedstawił wynik przetargu na zaplecze szatniowo-sanitarne na boisku
przy ul.Bukowina.
Przewodniczący stwierdził, że temat powinien być przeanalizowany na komisji.

6. Zamknięcie Sesji
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady
zamknął VII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Orzesze, dziękując wszystkim za
przybycie.

Protokołowała
mgr Marzena Nowak
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