Informacja z prac Burmistrza
oraz Urzędu Miejskiego w Łazach
za okres od 21 grudnia 2015 r. do 13 stycznia 2016 r.
31.12.2015r.
O godzinie 23.00 rozpoczął się jak co roku Sylwester pod zegarem. Nowy Rok 2016
powitano w niezwykłej scenerii – w centrum miasta, gdzie o przyjściu północy poinformował
zabytkowy, odrestaurowany parowóz a uczestnicy mogli podziwiać pokaz ogni sztucznych.
Dyskoteka pod gwiazdami zakończyła się po godz. 1.30.
05.01.2016r.
Gmina Łazy złożyła dwa wnioski o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Budowa lub modernizacja dróg” pn. „Przebudowa ulicy
Kościuszki w Wysokiej w gminie Łazy” oraz „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Łazy”.
Przebudowa ulicy Kościuszki polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni i
wymianie nawierzchni wraz z budową chodników, zjazdów, wykonaniem poboczy i
odwodnienia oraz regulacjami rowów. Celem planowanej operacji jest podniesienie
atrakcyjności gospodarczej oraz wspomaganie rozwoju terenów wiejskich gminy Łazy.
Remont drogi gminnej nr 570304S przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców
sołectwa Wysoka a także miejscowości ościennych. Całkowita wartość projektu wynosi
2.312.363,41 zł - dofinasowanie 1.471.356 zł (tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych).
Zadanie zostanie zrealizowane w 2016 roku pod warunkiem otrzymania dotacji.
Kolejny złożony wniosek obejmuje zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie
Gminy Łazy” i polegać będzie na wymianie nawierzchni wraz z wykonaniem poboczy
i zjazdów. W wyniku realizacji operacji przebudowane zostaną dwie drogi gminne: ulica
Starorynkowa w Wiesiółce oraz ulica Kolejowa w Niegowonicach. Remont tych dróg
przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Celem planowanej operacji jest
podniesienie atrakcyjności gospodarczej obszarów wiejskich gminy Łazy oraz wspomaganie
rozwoju terenów wiejskich. Całkowita wartość projektu to kwota 2.382.262,25 zł natomiast
dofinasowanie wyniesie 1.515.833 zł (tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych). Realizacja
zadań rozpocznie się w połowie roku 2016 a zakończy się 2017, jeżeli Gminie Łazy uda się
pozyskać dofinansowanie inwestycji.

10.01.2016r.
Stu dwudziestu wolontariuszy wyszło na ulice gminy, aby po raz kolejny wspomóc akcję
Jurka Owsiaka. Na placu przy fontannie, wypuszczeniem gołębi rozpoczęły się występy
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artystyczne połączone z licytacją. Łazowianie bawili się i hojnie wspierali WOŚP.
Impreza zakończyła się o godz. 20.00 Światełkiem do Nieba.
11.01.2016r.
Uczestniczyłem w naradzie z dyrektorami placówek oświatowych poświęconej głównie
opracowaniu zasad rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych i
gimnazjów na nowy rok szkolny. Omówiono problemy związane z koniecznością
wprowadzenia zmian organizacyjnych związanych z przywróceniem obowiązku szkolnego
dla siedmiolatków i obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla sześciolatków.
Natomiast drugą część spotkania poświęcono sprawom związanym z realizacją budżetu na
2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wydatków w publicznych i niepublicznych
placówkach oświatowych.
Akty notarialne
W dniu 30.12.2015r. w Kancelarii Notarialnej w Siewierzu podpisałem 3 akty notarialne
dotyczące sprzedaży niezabudowanych działek położonych w Łazach przy ul. Kościuszki,
Niegowonicach przy ul. Kolejowej oraz przejęcia na rzecz Gminy Łazy działki położonej w
Łazach z przeznaczeniem na cele publiczne pod drogę Okólną.
Zarządzenia
W okresie międzysesyjnym wydałem 7 zarządzeń. Ich treść jest publikowana na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Łaz.
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