
          Protokół  Nr VIII/15                                    
z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 21 maja 2015r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr VIII/84-99/15.

1.Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady powitał wszystkich radnych i gości.
Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  na  sali  jest  14  radnych,  co  stanowi  kworum
do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Na protokolanta powołał Marię Mierzwa-Owczarek.

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.Piotr Szola
- p.Janusz Zgoł

Przewodniczącym Komisji został Radny Piotr Szola.

Powyższe kandydatury poddano pod głosowanie i przyjęto je przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący poinformował o konieczności uzupełnienia porządku obrad o dodatkowy projekt 
uchwały w sprawie:

• nabycia nieruchomości gruntowej.
Dodał, że powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki 
Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

W  wyniku  głosowania  wniosek  dotyczący  uzupełnienia  porządku  obrad  o  powyższy  projekt 
uchwały został przyjęty przy 14 gł. „za” – jednogłośnie.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały zostanie rozpatrzony jako ostatni w punkcie 7.

3. Wręczenie stypendiów naukowych za I semestr roku szkolnego 2014/2015
Przewodniczący poinformował, że stypendia zostały przyznane 30 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  I  semestr  roku  szkolnego  2014/2015  otrzymali:  Adamczyk  Magdalena,
Badura Weronika, Falkowska Paulina, Grabowska Natalia, Grzybek Karolina, Grzywok Zuzanna, 
Hanusek  Dominika,  Harazin  Mikołaj,  Hathwat  Ouiame-Jan,  Kaczmarczyk  Adam,  
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Kłakus Aleksandra, Kret Jacek, Lipka Patryk, Lipka Robert, Makosz Julia, Marcol Damian, Mzyk 
Hanna,  Pacześ  Anna,  Rajwa  Damian,  Rydzewska  Kinga,  Sisman  Julia,  Skrzypczyk  Józef, 
Smelczysz Paulina, Spyra Franciszek, Stefaniak Karol, Strzoda Natalia, Szymańczyk Julia,Todys 
Julia, Wypiór Jan, Żogała Szymon. 

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

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
Burmistrza stwierdził, że sprawozdania z poszczególnych Wydziałów i Referatów zostały radnym 
dostarczone na piśmie.

W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniono, że:

– sprawy związane z nabyciem nieruchomości w drodze postępowania spadkowego dotyczą 
działki której właściciel zmarł bezpotomnie i czynione są działania w kierunku pozyskania 
tego terenu,

– ok.3  lata  trwa  postępowanie  związane  z  komunalizacją  gruntów  Skarbu  Państwa  oraz 
stwierdzeniem nabycia własności gruntów zajętych pod drogi z mocy prawa,

– złożono wniosek do Wojewody odnośnie skomunalizowania części ul.Fabrycznej, pozostała 
część tej ulicy musi mieć założoną księgę wieczystą o co wystąpiono do Starosty Powiatu 
Mikołowskiego, 

– do końca października bieżącego roku  zostanie zakończony remont OSP Jaśkowice,

– aplikacja  środka  chemicznego  na  stację  zlewną  przy  ul.Gliwickiej  miała  na  celu 
zniwelowanie  przykrych  zapachów w tym  rejonie,  przedsięwzięcie  odniosło  pozytywny 
skutek, jednak sytuacja na stacji zlewnej jest na bieżąco monitorowana, 

– zakończono remont pomieszczeń w piwnicach budynku przy ul.Św.Wawrzyńca 23 i obecnie 
oczekuje się na kontrolę odnośnie spraw budowlanych,

– trwa  postępowanie  administracyjne  dotyczące  wylewania  ścieków  do  studzienek 
kanalizacyjnych przez jednego z przewoźników orzeskich, 

– pozytywnie  zaopiniowano  plan  ruchu  dla  KWK  „Bolesław  Śmiały”  z  zastrzeżeniem 
bezwzględnego ograniczenia hałasu,

– miasto wypłaca świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie za okres odbywania 
ćwiczeń  wojskowych,  środki  te  są  zwracane  przez  Wojewódzki  Sztab  Wojskowy  w 
Katowicach,

– zamówione materiały promocyjne to kubki termiczne, odblaski oraz cukierki krówki,

– wydane  zezwolenia  na  wycinkę  drzew  jest  wydawane  zgodnie  z  przepisami  Kodeksu 
Postępowania  Administracyjnego  i  wszystkie  podane  w  nim  terminy  muszą  zostać 
dotrzymane, 

– Prezydent Miasta Żory jako organ zastępczy wskazany przez SKO umorzył postępowanie w 
sprawie  „Utworzenia  punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  PSZOK”, 
ponieważ  po  zmianie  przepisów  nie  trzeba  już  wydawać  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach dla PSZOK. 
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Radny Eugeniusz Buchalik zaapelował, aby nie wycinać tak dużej liczby drzew w Orzeszu.

Radny Bartłomiej  Marek stwierdził,  że  część  drzew,  szczególnie  tych  rosnących przy drogach, 
trzeba wyciąć bowiem są zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców. 

6. Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

Pan  Wiesław  Klar  omówił  działalność  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej 
w Orzeszu. Materiał w tej sprawie jest załącznikiem Nr 1 do protokołu. 

W odpowiedzi na zadane pytania Kierownik ZGKiM wyjaśnił, że:

– przygotowywana jest propozycja nowego naliczania opłat w budynkach komunalnych,

– trwają rozmowy odnośnie zatrudnienia firm zewnętrznych, które zajmowałyby się zielenią 
miejską oraz utrzymaniem czystości na targowisku,

– stojaki na rowery zostaną zamontowane na targowisku po przygotowaniu odpowiedniego 
podłoża, 

– na  cmentarzu  komunalnym planuje  się  montaż  9  grobowców,  tablicy  pamiątkowej  oraz 
zmniejszenie placu przed kaplicą. Zadania te będą trudne to zrealizowania ze względu na 
ograniczone środki, wystarczające jedynie na konserwacje i bieżące utrzymanie. 

 

Pan Marek Bem przedstawił dwie koncepcje rozwiązania gospodarki ściekowej w mieście. Materiał 
w tej sprawie jest załącznikiem Nr 2 do protokołu. 

Burmistrz stwierdził, że po dokładnym przeanalizowaniu materiału budowa jednej oczyszczalni na 
Zawiści  z  kolektorem  długości  ok.4km  z  Centrum  do  Zawiści  wydaje  się  być  dla  miasta 
najkorzystniejsza. 

W odpowiedzi na pytania poinformowano, że:

– po wybudowaniu punktu zlewnego trzeba było uruchomić aplikację środka chemicznego na 
tej stacji,

– wybudowanie  stacji  zlewnych  z  każdym  z  sołectw  nie  rozwiąże  problemu  gospodarki 
ściekowej ponieważ trzeba połączyć wybudowane stacje z istniejącym ciągiem kanalizacji, 

– po wybudowaniu nowej oczyszczalni ścieków w Zawiści będzie można tam zlewać ok. 90% 
beczkowozów,

– po wstępnej symulacji umieszczenia nowej oczyszczalni przy ul.Wieniawskiego wykazano 
brak miejsca na budowę,

– technologia przetwarzania na nowo wybudowanych oczyszczalniach zmieniała się w taki 
sposób, że nie czuć już brzydkich zapachów,

– mieszkańcy centrum mogą protestować jeśli zapadnie decyzja o budowie oczyszczani przy 
ul.Wieniawskiego, 
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– po  wybudowaniu  oczyszczalni  ścieków  następnym  etapem  może  być  budowa  małych 
oczyszczalni na lokalny użytek w Zawadzie czy Jaśkowicach,

– na  koszty  eksploatacyjne  budowy  oczyszczalni  składają  się  koszty  kolektora,  energii, 
napraw i amortyzacji,

– nie wiadomo jeszcze o ile  wzrośnie opłata  za  ścieki dla mieszkańców po wybudowaniu 
nowej oczyszczalni ścieków, wszystko zależy od kosztów amortyzacji, które dotychczas nie 
były wliczane do taryfy, 

– trwają  rozmowy z  prezesem  zarządu  RCGW odnośnie  odstąpienia  od  umowy  budowy 
kolektora tłocznego do oczyszczalni w Tychach – Urbanowicach.

Radny  Bartłomiej  Marek  zauważył,  że  należy  rozpocząć  akcję  informowania  mieszkańców 
o konieczności odcinania nielegalnych podłączeń wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej. 

Radna  Teresa  Potysz  stwierdziła,  że  informacja  odnośnie  oczyszczalni  ścieków  ma  charakter 
informacyjny i radni mogą podjąć decyzję dopiero po przeanalizowaniu całego materiału. 

Przewodniczący  poinformował,  że  w  miesiącu  czerwcu  sprawa  gospodarki  ściekowej  zostanie 
dokładnie przeanalizowana przez radnych. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

• przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami na terenie Miasta Orzesze wraz 
z Gminną Ewidencją Zabytków na lata 2015-2018”

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

Pan  Maciej  Bany  oznajmił,  że  po  nowelizacji  ustawy  o  ochronie  zabytków  zlecono  firmie 
zewnętrznej opracowanie gminnego programu ochrony zabytków, który uzyskał pozytywne opinie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Komisji Urbanistycznej. 

Autor opracowania programu poinformowała, że na terenie Orzesza jest ok.100 zidentyfikowanych 
obiektów zabytkowych.  Dodała,  że na szczególną uwagę zasługuje duża liczba obiektów małej 
architektury, takich jak krzyże przydrożne i kapliczki. Dopowiedziała, że dzięki ewidencji można 
starać się pozyskiwać środki zewnętrzne na dofinansowanie remontów zabytków. 

Odpowiadając  na  pytanie  autor  opracowania  programu wyjaśniła,  że  w  przyszłości  można 
poszerzyć Gminną Ewidencję Zabytków, jednak wymaga to ponownego zwołania zespołu, który 
opracował dokument. 

Uchwała  w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego  programu  opieki  nad  zabytkami  na  terenie  Miasta 
Orzesze wraz z Gminną Ewidencją Zabytków na lata 2015-2018” w drodze głosowania została 
przyjęta 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. 

Pani Iwona Burszka Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz 
z autopoprawką Burmistrza , co zamieszczone jest w załączniku Nr 3 do protokołu.
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W związku z pytaniami wyjaśniono, że:
– zadanie rewitalizacji linii kolejowych zostało wycofane z WPF ze względu na wątpliwości 

dotyczące  przekazywania  dotacji  (bezpośrednio  lub  za  pośrednictwem  Województwa 
Śląskiego)

– Jednolita Strategia Terytorialna to projekt unijny realizowany przez powiat mikołowski, w 
którym uczestniczą wszystkie gminy powiatu,

– środki  na  realizację  zadań  realizowanych  w ramach  programu Zintegrowane  Inwestycje 
Terytorialne zostaną przyznane po ogłoszeniu wyników konkursów, 

– upoważnienie  Burmistrza  do  zaciągania  zobowiązań  z  tytułu  kredytów na  finansowanie 
planowanego deficytu zostało zmniejszone adekwatnie do pomniejszonego kredytu. 

Radni  dyskutowali  na temat  lokalizacji  placu zabaw w centrum miasta  przy ul.Wiosny Ludów. 
Zwrócono uwagę,  że  teren  jest  bardzo atrakcyjny i  przyszłości  może być  lepiej  wykorzystany. 
Burmistrz  stwierdził,  że  od wielu lat  teren jest  wystawiony na sprzedaż,  jednak nikt  dotąd nie 
wykazał  nim zainteresowania.  Poprosił  aby radni  zgłaszali   propozycje lokalizacji  do następnej 
czerwcowej Sesji Rady Miejskiej. 
Radny Eugeniusz Szala zaproponował, aby plac zabaw zlokalizować na działce obok OSP Orzesze. 
Zaproponowano również teren za kościołem w centrum miasta.

Odpowiadając na pytanie Burmistrz wyjaśnił, że zabezpieczono większe środki na budowę placu 
zabaw w centrum Orzesza, które po przetargu mogą ulec zmniejszeniu.

Uchwała  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Orzesze  w  drodze 
głosowania została przyjęta przy 11 gł. „za” i 3 gł. „wstrzymujących się”.

• zmian w budżecie miasta na 2015 rok

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

Pani  Iwona  Burszka  Skarbnik  Gminy  omówiła  zmiany  w  budżecie,  co  zamieszczone  jest
w załączniku Nr 4 do protokołu.

Burmistrz powiedział, że można aplikować o dofinansowanie dróg w ramach tzw. „schetynówek”. 
Radny  Eugeniusz  Szala  zaproponował,  aby  w  ramach  „schetynówek”  wraz  z  Powiatem 
Mikołowskim wyremontować ul.Fabryczną.
Radny  Bartłomiej  Marek  zaproponował,  aby  w  ramach  „schetynówek”  wyremontować 
ul.Wyzwolenia. 

Radni poprosili o przygotowanie informacji na temat warunków jakie musi spełnić droga, żeby 
zostać zakwalifikowana do remontu w ramach tzw. „schetynówek”.

Naczelnik  Wydziału  Komunalnego  Pan  Benedykt  Kurcok  powiedział,  że  jedną  z  propozycji 
Burmistrza do aplikowania o środki w ramach „schetynówek” jest ul.Czarnieckiego na Królówce w 
kierunku gminy Suszec.  Poinformował, że drogę do wyremontowania w ramach „schetynówek” 
trzeba zgłosić do końca września br. do Urzędu Marszałkowskiego. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok w drodze głosowania została przyjęta 
przy 11 gł. „za”, 2 gł. „przeciw” i 1 gł. „wstrzymującym się”.
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• zmiany  Uchwały  Rady  Miejskiej  Orzesze  Nr  III/19/14  z  dnia  18  grudnia  2014r. 
dotyczącej  ustalenia  stawek  dotacji  przedmiotowych  dla  samorządowego  zakładu 
budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2015 rok

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

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Wiesław Klar poinformował, że 
zmiana  dotacji  jest  związana  jest  z  koniecznością  remontu  budynku  komunalnego  przy 
ul.Klubowej. 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr III/19/14 z dnia 18 grudnia 2014r. 
dotyczącej ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2015 rok w drodze głosowania została przyjęta 
przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

• zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  za  2014  rok  –  Samorządowej 
Instytucji Kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisje 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy oraz Kultury, Oświaty, Turystyki, 
Rekreacji i Sportu. 

Uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  za  2014  rok  – 
Samorządowej Instytucji Kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu w drodze głosowania 
została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

• zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  za  2014  rok  –  Samorządowej 
Instytucji Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisje 
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy oraz Kultury, Oświaty, Turystyki, 
Rekreacji i Sportu. 

Uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  za  2014  rok  – 
Samorządowej Instytucji Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu w drodze głosowania 
została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

• oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Orzesze

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Ładu i 
Porządku oraz Przestrzegania Prawa. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pani  Danuta Piwońska poinformowała,  że coroczne uchwalanie 
oceny zasobów pomocy społecznej miasta jest wymogiem ustawowym. Omówiła wnioski końcowe 
jakie nasuwają się po przeprowadzeniu oceny. 

Odpowiadając na pytanie Pani Danuta Piwońska powiedziała, że gmina pokrywa część kosztów 
utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. 

Uchwała  w  sprawie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  Miasta  Orzesze  w  drodze  głosowania 
została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 
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• zatwierdzenia  Taryfy  dla  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  dla  Miasta  Orzesze 
przedstawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu na 
okres od dnia 1 lipca 2015r. do dnia 30 czerwca 2016r.

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

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Wiesław Klar poinformował,  że 
taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 lipca 2015r. do dnia 30 czerwca 
2016r. została podwyższona o ok.3% w stosunku do poprzedniej ceny.

Uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  Taryfy  dla  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  dla  Miasta 
Orzesze przedstawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu na okres 
od  dnia  1  lipca  2015r.  do  dnia  30  czerwca  2016r.  w  drodze  głosowania  została  przyjęta  przy 
14 gł. „za” jednogłośnie. 

  

• nadania nazw ulicom stanowiącym własność Gminy Orzesze

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Ładu i 
Porządku oraz Przestrzegania Prawa. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami Pan Maciej  Bany 
powiedział, że proponuje się nadanie nazw dwóm ulicom, które są własnością gminy. 

Uchwała  w  sprawie  nadania  nazw  ulicom  stanowiącym  własność  Gminy  Orzesze  w  drodze 
głosowania została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

• nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Orzesze

Przewodniczący poinformował, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Ładu i 
Porządku oraz Przestrzegania Prawa. 

Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami Pan Maciej  Bany 
wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy dróg prywatnych, których właściciele złożyli oświadczenia 
odnośnie nadania nazw ulicom. 

Uchwała  w  sprawie  nadania  nazw  ulicom  położonym  na  terenie  miasta  Orzesze  w  drodze 
głosowania została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

• nabycia  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  pod  poszerzenie  pasa  drogowego  – 
ul.Wiejskiej

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

Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami Pan Maciej  Bany 
powiedział, że uchwała jest realizacją wniosku mieszkańców, którzy wystąpili o zgodę na zbycie 
dwóch działek. Dodał, że nabycie przez gminę tych działek poprawki układ komunikacyjny przy 
ul.Wiejskiej ze względu na poszerzenie pasa drogowego. 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Orzeszu pod poszerzenie pasa drogowego 
– ul.Wiejskiej w drodze głosowania została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie.
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• zbycia  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy 
ul.Akacjowej

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

Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami Pan Maciej  Bany 
poinformował, że projekt uchwały dotyczy zbycia na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej na 
polepszenie zagospodarowania terenu. 

Uchwała w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Orzeszu przy 
ul.Akacjowej  drodze głosowania została przyjęta przy 14 gł. „za” jednogłośnie. 

• utworzenia Sołectwa Zawada

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisje 
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu oraz Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa. 

Sekretarz Miasta Pani Jolanta Szubert poinformowała, że z inicjatywy mieszkańców miejscowości 
Zawada tworzy się sołectwo. 

Przewodniczący przedstawił protokół Komisji Konsultacyjnej z przebiegu konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Orzesze miejscowość Zawada w przedmiocie utworzenia sołectwa Zawada, 
co zamieszczone jest w Załączniku Nr 5 do protokołu. 

Kierownik Biura Rady Miejskiej Pani Marzena Nowak wyjaśniła, że zebranie wiejskie w sprawie 
wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej może odbyć się dopiero po 30 dniach od odebrania przez 
nadzór prawny Wojewody uchwał. Dodała, że nadzór prawny Wojewody może uchylić uchwałę 
mimo jej publikacji w dzienniku urzędowym. 

Uchwała  w  sprawie  utworzenia  Sołectwa  Zawada  w  drodze  głosowania  została  przyjęta  przy 
13 gł. „za” (jedna osoba nieobecna na sali). 

• uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisje 
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu oraz Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa. 

Sekretarz Miasta Pani Jolanta Szubert powiedziała, że treść statutu jest podobna do treści statutów 
sołectw uchwalanych w zeszłym roku. 

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada w drodze głosowania została przyjęta 
przy 13 gł. „za” (jedna osoba nieobecna na sali). 

• wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Orzesze

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  została  pozytywnie  zaopiniowana  przez  Komisje 
Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu oraz Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa. 

Sekretarz Miasta Pani Jolanta Szubert wyjaśniła, że zmiana w statucie dotyczy dopisania sołectwa 
Zawada. 

Przewodniczący przedstawił protokół Komisji Konsultacyjnej z przebiegu konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta  Orzesze w sprawie zmian Statutu Miasta  Orzesze,  co załączone jest  w 
Załączniku Nr 6 do protokołu. 
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Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Orzesze w drodze głosowania została 
przyjęta przy 13 gł. „za” (jedna osoba nieobecna na sali). 

• nabycia nieruchomości gruntowej

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

Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji  i  Gospodarki Nieruchomościami Pan Maciej  Bany 
poinformował, że projekt uchwały dotyczy nabycia od osoby fizycznej nieruchomości co umożliwi 
rozbudowę oczyszczalni ścieków. Dodał, że działka zostanie w pierwszej kolejności wyceniona. 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  w drodze głosowania została przyjęta przy 
13 gł. „za” (jedna osoba nieobecna na sali). 

8.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje

Przewodniczący poinformował, że Urząd w związku z interpelacją złożoną przez Radnego Piotra 
Szola wystosował pismo do PKP o wykonanie remontu schodów prowadzących do stacji PKP przy 
ul.Dworcowej oraz zabudowę brakujących poręczy. Dodał, że dotąd nie otrzymano odpowiedzi w 
tej sprawie. 

9.Zapytania i wolne wnioski

Radny Bartłomiej Marek poinformował, że 9 czerwca br. odbędzie się spotkanie połączone z wizją 
w  terenie  przy  ul.Szkolnej  odnośnie  poszerzenia  istniejącej  drogi,  na  którym  będą  obecni 
przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Miejskiego, mieszkańcy i radny. 

Radny  Powiatu  Mikołowskiego  Pan  Andrzej  Bujok  poinformował,  że  na  majowej  sesji  Rady 
Powiatu Mikołowskiego mają zostać przedstawione propozycje remontów dróg powiatowych w 
2015r.  Dodał,  że  planowany  jest  również  remont  Ośrodka  Zdrowia  przy  ul.Św.Wawrzyńca  w 
Orzeszu.  Zaproponował,  aby  w  ramach  tzw.  „schetynówek”  wyremontować  ul.Św.Wawrzyńca. 
Wystąpił  z  propozycją  budowy  placu  zabaw  na  działce  nr  618/108  znajdującej  się  pomiędzy 
blokami w okolicy Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Radni zwrócili się o:

• wystosowanie pism do kół  łowieckich w celu rozwiązania problemu dużej  liczby lisów, 
które niszczą żywy inwentarz, 

• pozyskanie informacji na temat oprysków przeciwko kleszczom,

• monitowanie w powiecie odnośnie niedrożnej kanalizacji przy ul.Szklarskiej,

• remontowanie chodników na terenie miasta.
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Przewodniczący przedstawił: 

• interpelację   złożoną  do  Zarządu  Powiatu  Mikołowskiego  przez  Radnego  Powiatowego 
Pana Tadeusza Marszolika (treść interpelacji stanowi załącznik Nr 7 do protokołu),

• korespondencję mieszkańca w sprawie działki nr 1487/135 oraz stacji zlewnej,

• działania prezesa OSP Zawiść w kierunku pozyskania samochodu strażackiego z 1982r.,

• problemy z samochodem strażackim OSP Jaśkowice, 

• osoby  oraz  stowarzyszenie,  które  zostaną  odznaczone  tytułem  „Zasłużony  dla  Miasta 
Orzesze”. 

Naczelnik Wydziału Komunalnego Pan Benedykt Kurcok wyjaśnił,  że przy remoncie fragmentu 
ul.Wiosny Ludów, na odcinku między policją  a marketem Tesco,  zostanie  położona kanalizacja 
deszczowa oraz zostanie poszerzone i utwardzone pobocze. 

10.Zamknięcie Sesji

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

Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 19,15.

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 

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.Danuta Piwońska                      -          Dyrektor MOPS
− p.Małgorzata Lorens                    -          Dyrektor MOK
− p.Łucja Hajduk                            -           Dyrektor MBP
− 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
− p.Teresa Macioszek                     -           Kierownik Referatu UM
− p.Barbara Petniakowska              -           Komendant SM
− Radca Prawny
− przedstawiciel pracy
− mieszkańcy

Orzesze, dnia 03.06.2015r.
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