
          Protokół  Nr IX/15                                    
z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 18 czerwca 2015r.

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

Na Sesji podjęto Uchwały Nr IX/100-115/15.

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

Na protokolanta powołał Marzenę Nowak.

Do pełnienia obowiązku sekretarza obrad zaproponował:
- p.Grażynę Matuszczyk

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

- p.Józef Bańczyk 
- p.Grażyna Bortlik

Przewodniczącym Komisji został Radny Józef Bańczyk.

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

Na posiedzenie przybył Radny Aleksander Tabacki – 14 obecnych radnych 

2.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
Przewodniczący poinformował o konieczności uzupełnienia  porządku obrad o cztery dodatkowe 
projekty uchwał w sprawie:
• utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu do przeprowadzenia 

referendum ogólnokrajowego,
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 865/110 położonej w Orzeszu przy ul.Wiosny 

Ludów – Matejki,
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 853/2 położonej w Orzeszu przy ul.Wiosny 

Ludów – Matejki,
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 902/2 położonej w Orzeszu przy ul.Kwiatowa 

– Matejki.
Dodał, że powyższe projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Gospodarki 
Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.
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Pani  Jolanta  Szubert  wytłumaczyła,  że  prawdopodobnie  w  miesiącu  lipcu  zarządzone  zostanie 
przeprowadzenie referendum, dlatego dla uniknięcia konieczności zwoływania sesji nadzwyczajnej 
już teraz proponuje się podjąć uchwałę o utworzeniu obwodu głosowania w Szpitalu Chorób Płuc.

Pan  Maciej  Bany  wyjaśnił,  że  zgłosiła  się  osoba  zainteresowana  nabyciem  działek,  odnośnie 
których proponowane jest podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.

W wyniku głosowania wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad o cztery powyższe projekty 
uchwał został przyjęty przy 14 gł. „za” – jednogłośnie.
Przewodniczący poinformował, że projekty zostaną rozpatrzone jako ostatnie w punkcie 7.

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

4.Problemy bezpieczeństwa miasta Orzesze: 
• sprawozdanie Komendanta Policji

Komendant  Komisariatu  Policji  w  Orzeszu  omówił  stan  bezpieczeństwa  na  terenie  działania 
Komisariatu Policji w Orzeszu, co zamieszczone jest w załączniku Nr 1 do protokołu. Dodatkowo 
poinformował o prowadzonym w budynku komisariatu remoncie oraz stanie etatowym orzeskiego 
komisariatu.

W związku z pytaniami wyjaśnił, że:
• przestępstwo internetowe związane jest z zakupami przez internet i dokonaniem zapłaty za 

zamówiony towar przed jego wysyłką,
• przestępstwa narkotykowe na terenie Orzesza są incydentalnymi przypadkami,
• orzeski komisariat nie posiada urządzenia do kontrolowania prędkości, jednak przypadki 

przekraczania  tego  zakazu  są  zgłaszane  do  Wydziału  Ruchu  Drogowego  Komendy 
Powiatowej Policji,

• sposobem  na  ukaranie  kierowców  łamiących  zakaz  poruszania  się  pojazdów  powyżej 
dozwolonego  na  danej  drodze  tonażu,  jest  spisanie  numerów  rejestracyjnych  lub 
wykonanie zdjęcia i przekazanie tej informacji Policji. Dodał, że obecność patrolu na danej 
drodze  nie  rozwiązuje  problemu,  gdyż kierowcy porozumiewają się  i  w czasie  patrolu 
żaden samochód powyżej dozwolonego tonażu daną drogą nie przejedzie,

• coraz mniej jest przypadków niszczenia mienia przez pseudo kibiców. Dodał, że sprawa 
jest przez cały czas monitorowana i sporządzane są stosowne dokumenty w celu rejestracji 
osób, które dopuszczają się takich czynów,

• orzeski komisariat posiada 2 radiowozy operacyjne nieoznakowane oraz 4 oznakowane. 
Dodał, że wszystkie pojazdy są już wysłużone i występuje coraz częstsza konieczność ich 
kosztownych napraw, jak również posiadają duże przebiegi  kilometrów, ze względu na 
rozległy teren miasta.

Zwrócono się o:
• obecność radiowozów na terenie miasta, poprzez wykonywanie przez policjantów swoich 

czynności służbowych w radiowozach np. w trakcie sporządzania notatek,
• prowadzenie  samochodami  nieoznakowanymi  patroli  pod  kątem przekraczanego  zakazu 

poruszania się  pojazdów powyżej  dozwolonego tonażu na danej  drodze czy spożywania 
napojów alkoholowych w rejonach sklepów,

• monitorowanie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Dojazdowej i Katowickiej.
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• sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej
Pan Łukasz Podkowik przedstawił sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Orzesze za okres 
od stycznia do maja 2015, co zamieszczone jest w załączniku Nr 2 do protokołu.

W związku z pytaniem p.Łukasz Podkowik poinformował, że jest przygotowana treść porozumienia 
pomiędzy Komisariatem Policji a Burmistrzem Miasta w sprawie prowadzenia wspólnych patroli. 
Dodał,  że  obecnie  w  Straży  Miejskiej  zatrudniony  jest  Komendant  oraz  dwóch  strażników 
miejskich.

• sprawozdanie Komendanta Miejskiego OSP
Przewodniczący  poinformował,  że  ze  względu  na  konieczność  udziału  w  akcji  pożarowej
w  posiedzeniu  nie  może  wziąć  udziału  Komendant  Miejski  OSP.  Przedstawił,  że  stosowne 
sprawozdanie  zostało  przez  Komendanta  złożone  na  piśmie  i  będzie  dołączone  do  protokołu. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3.  
Przewodniczący dodatkowo poinformował,  że  w ostatnim czasie  odbyły  się  w poszczególnych 
jednostkach zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na których głównymi poruszanymi tematami była 
rozbudowa strażnicy w Jaśkowicach, regulacja własności gruntów w rejonie strażnicy w Zgoniu, 
remont strażnicy w Orzeszu, zakup samochodu dla jednostki w Gardawicach oraz zakup sprzętu dla 
jednostki w Zawiści.

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

W związku z zadanymi pytaniami wyjaśniono, że:

• dla mieszkańców cena za odbiór odpadów komunalnych pozostanie bez zmian, pomimo że 
gmina zapłaci wykonawcy za świadczenie usługi około  11.000,00 zł/miesięcznie więcej 
niż poprzednio. Dodano również, że mieszkańców czeka kilka udogodnień: odpady zielone 
odbierane będą  co dwa tygodnie, w trzech aptekach na terenie Orzesza odbierane będą 
przeterminowane  leki,  w  Punkcie  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  będą 
dodatkowo odbierane również odzież i tekstylia, korzenie drzew, tonery do drukarek, okna 
z remontu budynku mieszkalnego,

• remont  nawierzchni  ul.Zwycięstwa  rozpocznie  się  po  wykonaniu  prac  przez  RPWiK. 
Zakończono  przetarg  dotyczący  remontu  ul.Świetojańskiej  oraz  remontu  oświetlenia 
ulicznego.  Dodano,  że  co  do  pozostałych  remontów  dróg  gminnych  jest  sprawdzana 
dokumentacja i przekazywana do Referatu Zamówień Publicznych,

• koszt nasadzenia i czynności pielęgnacyjnych kwiatów przy rondach w Centrum Orzesza 
wyniósł  ok.5tys.zł  i  został  pokryty  ze  środków  finansowych  przyznanych  Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ramach dotacji na zieleń.
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6.Absolutorium:
• wystąpienie Burmistrza Miasta na temat realizacji budżetu w 2014 roku
Skarbnik  Miasta  omówiła  najważniejsze  elementy  dotyczące  realizacji  budżetu  za  2014  rok. 
Omówiła  główne zadania jakie  były realizowane w 2014 roku oraz przedstawiła  zadania,  które 
otrzymały dofinansowanie. 

• rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, informacji
o stanie mienia gminy

Przewodniczący Rady przedstawił kalendarium posiedzeń poszczególnych Komisji, na których po 
analizie  pozytywnie  zaopiniowano  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  za  2014  rok  wraz
z  informacją  o  stanie  mienia  komunalnego  oraz  sprawozdanie  finansowe  za  2014  rok  Miasta 
Orzesze.   

• odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Orzesze 
absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014 - załącznik Nr 4 do protokołu.

• odczytanie  opinii  RIO  o  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  i  o  wniosku  Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium

Przewodniczący odczytał  Uchwałę  Nr  4200/IV/111/2015  z  dnia  10  kwietnia  2015r.  IV Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 
przez  Burmistrza  Miasta  Orzesze  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2015  rok  wraz
z  informacją  o  stanie  mienia  komunalnego  (załącznik  Nr  5  do  protokołu)  oraz  Uchwałę
Nr  4200/IV/147/2015  z  dnia  20  maja  2015r.  IV  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  w  Katowicach  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady 
Miejskiej Orzesze (załącznik Nr 6 do protokołu).

• głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Orzesze za 2012 rok

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku 
głosowania jawnego Uchwała Nr IX/100/15 została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie. 

• głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi 
Miasta za 2014 rok

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.  W  wyniku 
głosowania jawnego Uchwała Nr IX/101/15 została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie. 

Przewodniczący  w  imieniu  całej  Rady  złożył  Burmistrzowi  gratulacje  z  okazji  uzyskanego 
absolutorium. Podziękował p.Skarbnik łącznie z pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych 
za sprawne prowadzenie finansów gminy w 2014 roku. 

Burmistrz podziękował za udzielone absolutorium. 
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7.Podjęcie uchwał w sprawie:

• 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,
co zamieszczone jest w załączniku Nr 7 do protokołu.

W związku z  pytaniem p.Marek Bem poinformował,  że  przetarg  na dokumentację  boiska przy 
Gimnazjum  w  Gardawicach  musi  być  ogłoszony  w  roku  bieżącym,  aby  do  20.01.2016r.  była 
możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie. Dodał, że środki rezerwowane na to zadanie nie 
wystarczą  na  jego  rozszerzenie  o  dodatkowy element  jakim jest  bieżnia.  Stwierdził,  że  gdyby 
zapadła decyzja o budowie przy tym boisku również bieżni środki na to zadanie musiałyby zostać 
zwiększone.

Uchwała  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Orzesze w  drodze 
głosowania została podjęta  przy 12 gł.  „za” – jednogłośnie (Radni Damian Kiecka i  Eugeniusz 
Szala nieobecni w trakcie głosowania).

• 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 8 do protokołu.

W związku z pytaniami wyjaśniono, że:
• zwiększenie  o  kwotę  40tys.zł  wydatków  majątkowych  związanych  z  udzieleniem  dotacji 

mieszkańcom  na  wymianę  źródła  ciepła  w  ramach  ochrony  środowiska,  pozwoli  wypłacić 
dofinansowanie do wszystkich złożonych do tej pory wniosków,

• gdyby zapadła decyzja o budowie przy Gimnazjum w Gardawicach boiska razem z bieżnią, to 
musiałaby zostać wprowadzona korekta do nazwy zadania,

• koniecznym jest  sprawdzenie możliwości  wybudowania  boiska do piłki  plażowej na terenie 
przy kompleksie boisk „Orlik 2012”, ze względu na jego podmokłość.

Radni  stwierdzili,  że  ze względu na profile  sportowe w poszczególnych  gimnazjach,  zasadnym 
byłoby wybudowanie w Gardawicach boiska z bieżnią,  natomiast w Zawadzie kompleksu boisk 
uwzględniającego boisko do piłki plażowej. 

Uchwała  w sprawie  zmian  w budżecie  miasta  na 2015 rok została  przyjęta  przy 14 gł.  „za” -  
jednogłośnie.

• udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Mikołowskiemu  z  przeznaczeniem  na 
finansowanie wdrożenia e-usługi

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

Uchwała w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu z przeznaczeniem 
na finansowanie wdrożenia e-usługi została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
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• harmonogramu  działań  związanych  z  uporządkowaniem  gospodarki  ściekami 
sanitarnymi w Mieście Orzesze

Przewodniczący  poinformował,  że  uchwała  łącznie  z  wyborem  wariantu  dotyczącego  budowy 
jednej oczyszczalni ścieków na terenie Zawiści, została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję 
Gospodarki  Komunalnej,  Budownictwa,  Budżetu  i  Mienia  Gminy.  Dodał,  że  temat  dotyczący 
gospodarki ściekowej był  już wcześniej omawiany na dwóch posiedzeniach Komisji oraz jednej 
sesji. Przewodniczący zaapelował do radnych o wzięcie udziału w głosowaniu i zajęcie stanowiska 
w głosowaniu „za” lub „przeciw”.

Uchwała w sprawie  harmonogramu działań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekami 
sanitarnymi w Mieście Orzesze została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji celowej na 
sfinansowanie  kosztów  bieżących  projektu  „J-ednolita  S-trategia  T-erytorialna  = 
spójny  obszar  funkcjonalny  powiatu  mikołowskiego  poprzez  wzmocnienie 
mechanizmów efektywnej współpracy JST"

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

Uchwała w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji 
celowej na sfinansowanie kosztów bieżących projektu „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny 
obszar  funkcjonalny  powiatu  mikołowskiego  poprzez  wzmocnienie  mechanizmów  efektywnej 
współpracy JST" została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

• wskazania  wstępnej  lokalizacji  nowego dwustronnego przystanku komunikacyjnego 
przy drodze powiatowej na terenie Miasta Orzesze

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

Uchwała  w  wskazania  wstępnej  lokalizacji  nowego dwustronnego przystanku  komunikacyjnego 
przy drodze powiatowej na terenie Miasta Orzesze została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

• wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  nieruchomości  położonej  w  Orzeszu  przy 
ul.W.Łokietka

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

Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  wyjaśnił,  że 
przedmiotem dzierżawy jest  działka  o powierzchni  15m2,  która oddziela  własność prywatną  od 
drogi. Dodał, że właściciel działki sąsiadującej zamierza w przyszłości wystąpić o jej sprzedaż, aby 
mieć dostęp do drogi.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Orzeszu przy 
ul.W.Łokietka została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

• wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Orzeszu  przy 
ul.Świętojańskiej

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

6



Naczelnik  Wydziału  Budownictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  wyjaśnił,  że 
przedmiotem zbycia jest działka pozyskana na rzecz gminy z tytułu renty. Dodał, że nie posiada ona 
jednak  skomunikowania  z  drogą  a  zainteresowani  jej  kupnem  są  właściciele  nieruchomości 
przyległych.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Orzeszu przy 
ul.Świętojańskiej została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

• zmiany  uchwały  nr  XLIII/467/14  Rady  Miejskiej  Orzesze  z  dnia  27  marca  2014r.
w sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania

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

Pani Sekretarz Miasta wyjaśniła, że granice obwodów muszą zostać uzupełnione o nowe nazwy 
nadane ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym.

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr XLIII/467/14 Rady Miejskiej  Orzesze z dnia 27 marca 
2014r.  w  sprawie  podziału  Miasta  Orzesze  na  stałe  obwody  głosowania została  przyjęta  przy
14 gł. „za” - jednogłośnie.

• powołania  Zespołu  dla  przygotowania  wyboru  ławników  do  Sądu  Okręgowego
w Katowicach i Sądu Rejonowego w Mikołowie

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

Kierownik  Biura  Rady  Miejskiej  poinformowała,  że  zgodnie  z  ustawą  o  ustroju  sądów 
powszechnych  w październiku  roku  bieżącego  Rada  Miejska  musi  dokonać  wyboru  ławników
z terenu Orzesza. Dodała, że wybór musi być poprzedzony powołaniem zespołu, który sporządzi 
opinię o zgłoszonych kandydatach, co będzie pomocne przy dokonywaniu wyboru.

Do  zaproponowanego  składu  zespołu  przez  Burmistrza  oraz  Komisję  Gospodarki  Komunalnej, 
Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy akces pracy wyraził Przewodniczący Rady – p.Jan Mach.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków uchwała w sprawie powołania 
Zespołu  dla  przygotowania  wyboru  ławników  do  Sądu  Okręgowego  w  Katowicach  i  Sądu 
Rejonowego w Mikołowie została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

• utworzenia  obwodu  głosowania  w  Szpitalu  Chorób  Płuc  w  Orzeszu  do 
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

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

Pani Sekretarz wyjaśniła,  że obwód głosowania w Szpitalu Chorób Płuc musi być powołany co 
najmniej  35  dni  od  wyborów  czy  referendum.  Dodała,  że  w  związku  z  okresem  urlopowym 
proponuje  się  podjąć  uchwałę,  w  związku  z  planowanym  na  dzień  6.09.2015r.  ogłoszeniem 
referendum.

Uchwała  w  sprawie  utworzenia  obwodu  głosowania  w  Szpitalu  Chorób  Płuc  w  Orzeszu  do 
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.
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• wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  nr  865/110  położonej  w  Orzeszu  przy 
ul.Wiosny Ludów – Matejki

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 
zgłosiła się osoba zainteresowana kupnem trzech działek w rejonie ulic Wiosny Ludów, Matejki
i Kwiatowa, dlatego przygotowane zostały stosowne projekty uchwały, które rozpoczną procedurę 
do ogłoszenia przetargu na sprzedaż wskazanych nieruchomości.

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 865/110 położonej w Orzeszu 
przy ul.Wiosny Ludów – Matejki została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

• wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  nr  853/2  położonej  w  Orzeszu  przy 
ul.Wiosny Ludów – Matejki

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

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 853/2 położonej w Orzeszu przy 
ul.Wiosny Ludów – Matejki została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

• wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  nr  902/2  położonej  w  Orzeszu  przy 
ul.Kwiatowa – Matejki

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

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 902/2 położonej w Orzeszu przy 
ul.Kwiatowa – Matejki została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015r.
Plan pracy Komisji został bez uwag przyjęty przy 14 gł. „za” – jednogłośnie.

9.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący poinformował,  że w okresie  międzysesyjnym przez Radnego Damian Mrowiec 
została złożona interpelacja w sprawie koszenia trawy na terenie miasta Orzesze. 

W związku z udzieloną odpowiedzią na powyższą interpelację Radny Damian Mrowiec stwierdził, 
że przerwa pomiędzy wskazanymi w umowie terminami wykaszania traw jest zbyt długa. Zapytał 
czy jest możliwość wykaszania traw na terenach nie będących własnością gminy,  gdyż niektóre 
miejsca  są  niebezpieczne  ze  względu  na  zasłoniętą  widoczność  a  monitowanie  wydłuża  czas 
wykoszenia wysokich traw i poprawę widoczności.

Zauważono,  że pierwsze koszenie w terminie od 15.05-15.06. zostało przeprowadzone tylko na 
niektórych terenach a spora część została  pominięta.  Wyjaśniono,  że z jednej  strony niezgodne
z prawem jest koszenie traw na terenach nie będących własnością gminy, a z drugiej strony np. 
Starostwo Powiatowe na utrzymanie zieleni na terenie całego Powiatu Mikołowskiego w budżecie 
ma zabezpieczoną kwotę 80tys.zł. Stwierdzono, że można rozważyć możliwość wskazania miejsc 
newralgicznych, aby po podpisaniu z właścicielem danego terenu umowy bezpłatnego użyczenia, 
przeprowadzić  koszenie  sfinansowane  ze  środków  budżetu  gminy.  Zauważono,  że  przejęcie 
finansowania  koszenia  obecnie  niektórych  terenów  nie  będących  własnością  gminy,  może
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w  przyszłości  skutkować  koniecznością  wykaszania  wszystkich  terenów  ze  środków  budżetu 
gminy.  Za  zasadne  uznano  monitowanie  w  Starostwie  Powiatowym  konieczności  wykaszania 
swoich działek na terenie  Orzesza oraz wystąpienie o przekazanie informacji  na temat  sposobu 
wydatkowania kwoty zabezpieczonej w budżecie powiatu na utrzymanie zieleni. Zaproponowano, 
aby firmie prowadzącej koszenie przekazać wykaz terenów będących własnością gminy, aby nie 
wymagało  to  dodatkowych  zgłoszeń  i  w  kwestii  dbania  o  zieleń  były  traktowane  sołectwa
i dzielnice na równi z centrum miasta.

Radny Piotra Szola odczytał odpowiedź PKP Wydziału Eksploatacji Nieruchomości na zgłoszenie 
dot. remontu schodów prowadzących do stacji PKP przy ul.Dworcowej w Orzeszu oraz zabudowy 
brakujących poręczy.

10.Zapytania i wolne wnioski
Radni zwrócili się o:

• przycinkę zwisających odnóg drzew przy ul.Żorskiej, które utrudniają przejazd większych 
samochodów,

• przycinkę drzew na drodze z Woszczyc do Królówki, które zasłaniają lampy uliczne,

• przypilnowanie remontu prowadzonego przez RPWiK na ul.Bukowina,

• zaproszenie na posiedzenie Komisji  Ładu i  Porządku oraz Przestrzegania Prawa radnych 
powiatowych z  terenu Orzesza,  celem przedstawienia  im sytuacji  dotyczącej  stanu dróg
i chodników będących w zarządzie powiatu,

• sprawdzenie  materiału,  którym  zasypywane  są  wyrobiska  po  wydobyciu  piasku
w Gardawicach.

Wyjaśniono,  że  przycinka  drzew  do  wysokości  4m  prowadzona  jest  przez  brygadę  ZGKiM, 
natomiast  do  przycinki  powyżej  tej  wysokości  wynajmowana  jest  firma  posiadająca  zwyżkę. 
Konieczność  przycinki  drzew  przy  drogach  nie  będących  własnością  gminy  każdorazowo  jest 
zgłaszana do zarządcy drogi. Dodano, że w najbliższym czasie na terenie Orzesza planowana jest 
wycinka  ok.  60  drzew,  które  zagrażają  bezpieczeństwu.  Poinformowano,  że  do  Lasów 
Państwowych wystąpiono o rozważenie możliwości prowadzenie wycinki drzew przy drogach na 
odcinkach od pasa drogowego w stronę lasu zamiast wycinki prowadzonej w środku lasu.

Przewodniczący:

• poinformował, że zasypywanie wyrobisk popiaskowych odbywa się zgodnie z programem 
rekultywacji, który mówi o tym czym te wyrobiska można zasypać. Dodał, że wyrobiska za-
sypywane są materiałem popłuczkowym wożonym z KWK „Bolesław Śmiały”, która posia-
da dokument mówiący o tym, że materiał ten może być do tego celu przeznaczony,

• poinformował o odbywających się w poszczególnych sołectwach zebraniach sprawozdaw-
czo-wyborczych,

• zaprosił na zawody sportowo-pożarnicze organizowane w dniu 20.06.2015r.

Burmistrz poinformował, że miała być wskazana droga powiatowa z terenu Orzesza do realizacji
w ramach schetynówki, jednak pierwszeństwo do realizacji otrzymała droga w Ornontowicach, któ-
ra posiada już projekt. Przedstawił, że w związku z powyższym będzie proponowana do realizacji w 
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ramach schetynówek droga gminna. Stwierdził, że są dwie propozycje: ul.Czarnieckiego i ul.Świę-
tojańska. Dodał, że ul.Świętojańska jest w gorszym stanie i jest drogą łączącą drogę wojewódzką z 
drogą powiatową. Wyjaśnił, że wniosek o dofinansowanie 50% musi być złożony w roku bieżącym, 
a realizacja byłaby w roku przyszłym. Dopowiedział, że koszt realizacji tego zadania będzie znany 
po opracowaniu dokumentacji,  który będzie duży ze względu na konieczność wykonania pełnej 
podbudowy na całej długości tj. ok. 1574m. Stwierdził, że wskazując drogę do remontu konieczno-
ścią jest wzięcie pod uwagę liczby punktów, które dane zadanie może uzyskać, aby gmina otrzyma-
ła dofinansowanie.

Radni wskazali jeszcze konieczność wyremontowania ul.Palowickiej oraz ul.Fabrycznej na odcinku 
od torów w kierunku biurowca. 

Po przedyskutowaniu tematu Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek: „kto jest za tym, 
aby w ramach schetynówki gminnej rozpocząć proces przygotowania remontu ul.Świętojańskiej?”

W wyniku  głosowania  wniosek  został  przyjęty  przy  12  gł.  „za”  (2  osoby  nie  wzięły  udziału
w głosowaniu).

Radny Eugeniusz Szala zwrócił się o rozważenie możliwości wykonania w ramach schetynówek 
powiatowych  remontu  ul.Fabrycznej  na  odcinku  prowadzącym  do  Czerwionki-Leszczyn,  co 
umożliwiłoby mieszkańcom Orzesza szybki dojazd do autostrady.

Burmistrz poinformował, że planowana do remontu jest ul.Wolności w ramach Programu Ciche 
Nawierzchnie, jednak to będzie wymagało zabezpieczenia w budżecie gminy kwoty ok. 50tys.zł, 
jako pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego. 

Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  przedstawił  plusy  i  minusy zaproponowanych  lokalizacji 
placu zabaw na terenie Orzesze. Informacja zamieszczona jest w załączniku Nr 9 do protokołu. 
Zapewnił,  że  wskazywana  kwota  250tys.zł  wystarczy  na  realizację  zadania  w  przedstawionym 
zakresie.

Po przedyskutowaniu tematu oraz propozycji rozważenia możliwości wybudowania placu zabaw 
również na terenie w rejonie Huty Szkła, Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek: „kto jest 
za lokalizacją placu zabaw na działce przy supermarkecie Tesco?”

W wyniku glosowania wniosek został przyjęty przy 11 gł. „za”.

Przewodniczący  zwrócił  się  o  sprawdzenie  własności  terenu  przy  Hucie  Szkła  wskazywanego 
również pod lokalizację placu zabaw.

Burmistrz  poinformował o rozpoczynającej  się od dnia 20.06.2015r.  przebudowie skrzyżowania 
ulic Św.Wawrzyńca, Bukowina i Wiosny Ludów. 

Naczelnik  Wydziału  Komunalnego  dodał,  że  na  terenie  miasta  od  20.07.br.  będą  remontowane 
przejazdy kolejowe, oprócz przejazdu na ul.Wolności.
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W związku z uwagą Sekretarz Miasta wyjaśniła, że po podziale miasta na 15 obwodów utworzono 
trzy obwody w Miejskim Ośrodku Kultury, z czego jeden zlokalizowano na piętrze i mieszkańcy 
mieli  uwagi  co  do  konieczności  pokonywania  schodów.  Poinformowała,  że  dlatego  dokonano 
kolejnej  zmiany  i  jeden  obwód  przeniesiono  do  Szkoły  Podstawowej  Nr  2.  Przedstawiła,  że 
każdorazowo istnieje możliwość dopisania się do innego rejestru wyborców, w wybranym przez 
siebie lokalu wyborczym lub zagłosowania czy to korespondencyjnie czy przez pełnomocnika.

11.Zamknięcie Sesji

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

Sesja trwała od godz. 14,30 do godz. 18,55.

Przewodniczący
     Protokołowała  Rady Miejskiej

mgr Marzena Nowak           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. Spendel Jan 
11. Szala Eugeniusz
12. Szola Piotr 
13. Tabacki Aleksander 
14. Zgoł Janusz 

Radni nieobecni na Sesji:

- Potysz Teresa 

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.Małgorzata Lorens - Dyrektor MOK
− p.Łucja Hajduk - Dyrektor MBP
− p.Danuta Piwońska - Kierownik MOPS
− p.Wiesław Klar - Kierownik ZGKiM
− p.Maciej Bany - Naczelnik Wydziału UM
− p.Marek Bem - Naczelnik Wydziału UM
− p.Benedykt Kurcok - Naczelnik Wydziału UM
− p.Sonia Janecka - Kierownik Referatu UM
− p.Teresa Macioszek - Kierownik Referatu UM
− p.Łukasz Podkowik - Pracownik SM
− p.Krzysztof Midziałek - Komendant KP Orzesze
− Radca Prawny
− przedstawiciel prasy
− mieszkańcy

Orzesze, dnia 07.07.2015r.
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	Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania jawnego Uchwała Nr IX/101/15 została przyjęta przy 14 gł. „za” - jednogłośnie.

