Informacja z prac Burmistrza
oraz Urzędu Miejskiego w Łazach
za okres od 23 maja 2013 r. do 20 czerwca 2013 r.

24.05.2013 r.
Odbył się Otwarty Dzień Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Wzięło w
nim udział 550 uczniów naszych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli
pod opieką 54 nauczycieli. Wspólnie z rówieśnikami z innych szkół
województwa śląskiego dzieci i młodzież mogły obejrzeć pokaz sprzętu, i
wyposażenia oraz wyszkolenia Policji. Z wielkim zainteresowaniem
zgromadzeni
obejrzeli
działania
policjantów
z
Pododdziału
Antyterrorystycznego, tresurę psów, przykładowe działania kryminologów
zabezpieczających ślady pozostawione przez podejrzanych o dokonanie
przestępstwa, a także przykłady udzielania pierwszej pomocy. Można też było
obejrzeć wnętrze samochodów bojowych. Dla uczniów był to niezapomniany
dzień, pełen wrażeń, atrakcji i zabawy, dobrze ukazujący charakter pracy Policji.
Począwszy od 25 maja br. w naszych placówkach oświatowych odbywały się
pikniki rodzinne organizowane przez rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół nr 2
w Niegowonicach, Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach oraz przez
stowarzyszenia prowadzące Niepubliczną Szkołę Podstawową w Rokitnie Szl.,
Ciągowicach i w Grabowej. Imprezy te organizowane były we współpracy z
przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń: Koła Gospodyń Wiejskich oraz
OSP. Jak zwykle zaprezentowano gościom i rodzicom osiągnięcia dzieci i
zapewniono inne atrakcje służące pozyskaniu środków na działalność statutową
szkół i przedszkola.
25.05.2013 r.
W Parku Wodnym Jura zorganizowano Jurajską Ligę Pływacką. W zawodach
udział wzięło ponad 120 młodych zawodników z Zawiercia, Klucz, Myszkowa,
Olkusza i Łaz. Reprezentacja Uczniowskiego Klubu „Jedynka” w Łazach zajęła
2 miejsce.
28.05.2013 r.
W siedzibie Spółki „Promax” w Łazach przy ul. Pocztowej 14 odbyło się
posiedzenie Rady Nadzorczej. Przyjęto sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej za rok 2012, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz
sprawozdanie finansowe z bilansem i rachunkiem zysków i strat.
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29.05.2013 r.
Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi kasacyjnej złożonej przez
Gminę Łazy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie skargi Wiesława Zarychty na Uchwałę Rady
Miejskiej w Łazach w sprawie uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dotyczącej kopalni
piasku, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego
rozpatrzenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach.
Ponadto zasądził na rzecz Gminy Łazy zwrot kosztów postępowania
kasacyjnego z tytułu poniesionych kosztów.
01.06.2013 r.
W Kamieniołomie w Niegowonicach odbyły się zorganizowane przez Klub
Strzelectwa Pneumatycznego Jura oraz OSiR w Łazach, III Zawody o Puchar
Burmistrza Łaz, będące jednocześnie IV eliminacją Pucharu PFTA. W
dwudniowych zawodach strzeleckich udział wzięło ponad 120 zawodników z
całej Polski oraz z Czech.
02.06.2013 r.
Uczestniczyłem w uroczystych obchodach 90- lecia Polskiego Związku
Łowieckiego Okręgu Katowickiego. W ramach obchodów otwarto wystawę
przyrodniczo-łowiecką w MGOK w Siewierzu.
06.06.2013 r.
Uczestniczyłem w Radzie Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Perła Jury.” Podczas spotkania omówiono sprawy bieżące związane
z pracą Rady jak również planowane do ogłoszenia w lipcu konkursy w ramach
działania małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi.
Spotkałem się z Komendantem Powiatowym Policji w Zawierciu mł. insp.
Robertem Szczypką w sprawie budynku przy ul. Traugutta 15, w którym mieści
się Komisariat Policji oraz Urząd Miejski.
07.06.2013 r.
Dokonałem uroczystego wręczenia nagród uczniom naszych szkół,
uczestniczącym w zawodach wędkarskich zorganizowanych przez Koło nr 34
PZW w Łazach z okazji Dnia Dziecka. W zawodach wzięło udział 45 uczniów
w 4 kategoriach wiekowych - od 6 do 14 lat. Organizatorzy zadbali, aby
wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, a najlepsi - puchary i dyplomy.
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Na terenie kamieniołomu Niegowonice zorganizowane zostały Ogólnopolskie
Zawody Policji w Kolarstwie Przełajowym. W zawodach startowało łącznie
ponad 40 zawodników. Ścigali się oni na trasach o długości 8 i 15 kilometrów.
Zawody zorganizowane zostały w ramach XII Śląskiej Policyjnej Spartakiady
Sportowej, przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach wspólnie z
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łazach
12.06.2013 r.
W Urzędzie Miejskim w Łazach odbyła się narada w której uczestniczyli
dyrektorzy placówek oświatowych gminy, dyrektorzy placówek kultury i sportu,
przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, kierownik OPS oraz Komendant
posterunku Policji. Celem głównym narady była organizacja wypoczynku dzieci
i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2013”. Przypomniano
przepisy i zasady organizacji bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży,
poinstruowano o miejscu pozyskiwania ciekawych i przydatnych materiałów
informacyjnych i profilaktycznych z tego zakresu oraz wypracowano propozycje
form wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w
miejscu zamieszkania. Zebrano także wstępne informacje o formach
wypoczynku organizowanych przez ww. instytucje dla naszych uczniów poza
miejscem zamieszkania. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami
zaproponowano dzieciom spędzającym letni czas w miejscu zamieszkania
bogatą ofertę zajęć rekreacyjnych. Do akcji „Bezpieczne Wakacje” włączyły się
jak zwykle OSiR, MOK i Biblioteka Publiczna ze swoimi filiami w sołectwach,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, instruktorzy
harcerstwa, UKS „Jedynka” i UKS Niegowonice, Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Łazach we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łazach oraz Koło
Wędkarskie nr 34 PZW w Łazach. Bogata oferta różnorodnych form
wypoczynku wraz z „Apelem Burmistrza Łaz do pedagogów, rodziców i
opiekunów” znajdują się na stronie internetowej Łazy i zostały przekazane do
szkół.
13.06.2013 r.
Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP
RP w Łazach. Omawiano zasady prowadzenia przez PSP inspekcji gotowości
operacyjnej, oraz udział naszych jednostek OSP w ćwiczeniach doskonalącoszkoleniowych, jakie odbyły się na terenie Gminy Szczekociny. Podsumowano
uroczystości gminne i powiatowe Dnia Strażaka oraz przekazanie sztandaru
związku.
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W MOKu Łazy odbyło się Walne Zgromadzenie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Łazach. W zebraniu brało udział prawie 90 członków UTW.
Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian do statutu dotyczących uregulowania spraw związanych z
rezygnacją z członkostwa oraz nadanie tytułu honorowego członka
Stowarzyszenia jako dowód uznania za szczególne zasługi, tj.: popularyzację i
rozwój UTW w Łazach, za zaangażowanie, wspieranie i bezinteresowną
pomoc, za inspiracje, dobre słowo.
14.06.2013 r.
Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w
Łazach. W porządku obrad między innymi było:
1. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy oddania w wieczyste
użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łazach działki nr 375/18 o
powierzchni 4557 m2, stanowiącej własność Gminy Łazy, na której jest
zlokalizowane boisko sportowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy oddania w wieczyste
użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łazach działki nr 377/46 o
powierzchni 541 m2, będącej własnością Gminy Łazy, i stanowiącej drogę
pomiędzy budynkami nr 7 i nr 9 przy ulicy Spółdzielczej. Powyższe uchwały
nie zostały podjęte ze względu na brak quorum.
15.06.2013 r.
Dla upamiętnienia 69 rocznicy wydarzeń z 1944r. wspólnie z Przewodniczącym
i Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, przedstawicielami Urzędu, MOK,
Prezesem Stowarzyszenia „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim” oraz
delegacją uczniów i nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabowej
złożyliśmy wiązankę i zapaliliśmy pamiątkowy znicz pod tablicą pomnika
upamiętniającego pacyfikację mieszkańców Błojca i poległych żołnierzy AK.
Wysłuchaliśmy także krótkiego montażu poetyckiego w wykonaniu uczniów z
Grabowej.
16.06.2013 r.
Uprawomocniło się pozwolenie na użytkowanie inwestycji pn. „Budowa
kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym.” Gmina Łazy doczekała się pierwszego kompleksu sportowego. W
ubiegłą niedzielę odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk. Przez cały
dzień rozgrywano turnieje. W zawodach udział wzięły grupy Żaków i Orlików z
Łazowskiej Akademii Piłki Nożnej oraz drużyny z Sosnowca, Dąbrowy
Górniczej, Zawiercia i Myszkowa. Po uroczystym otwarciu rozegrano mecz z
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okazji 90-lecia Kolejowego Klubu Sportowego „Łazowianka”. Przeprowadzono
Turniej Piłkarski Virtu Cup 2013.
18.06.2013 r.
Odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego w Chorzowie w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.
- przeznaczenia na rezerwę wypracowanego zysku za 2012 r.
- podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządu Spółki oraz udzielenia
absolutorium zarządowi spółki. Gmina Łazy w spółce RTBS posiada 1586
udziały po 500 zł każdy objęte aportem w postaci nieruchomości i wkładem
pieniężnym o łącznej wartości 793 tyś. zł co stanowi 6,31 % wielkości
udziałów. Sprawozdanie z Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2012r.
do 31.12.2012r. do wglądu w Biurze Rady.
Przetargi
Podpisałem umowę na zadanie pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości Gminy Łazy na
których zamieszkują mieszkańcy”. Umowa została zawarta na okres od 1 lipca
2013 r. do 30 czerwca 2017 r. Wykonawca, którego oferta została wybrana w
przetargu nieograniczonym to konsorcjum firm w składzie:
ALBA POŁUDNIE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą przy ul. Starocmentarnej 2 w Dąbrowie Górniczej i ALBA MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Starocmentarnej 2 w
Dąbrowie Górniczej.
Podpisałem umowę na zadanie pn. REMONT I TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO-KULTURALNE W
WIESIÓŁCE, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę inwestycji pn.
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach, ul. 19
Stycznia.” Zadanie polega na dociepleniu ścian budynku szkoły wraz z
ociepleniem dachu i stropu nad piwnicą a także wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej oraz remoncie kotłowni i wewnętrznej instalacji c.o. Całkowita
wartość zadania wynosi 829.867,20 zł, z czego kwota 788.420 zł to wartość
robót budowlanych. Na realizację inwestycji Gmina Łazy otrzymała dotację
w kwocie 67.304 zł oraz częściowo umarzalną pożyczkę w wysokości 408.826
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zł. z Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach.
Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w
miejscowości Wysoka w Gminie Łazy i remont uszkodzonej drogi gminnej (ul.
Szeroka) w km od 0+223 do 0+278”.
Gmina Łazy podpisała umowę o przyznanie pomocy dla zadania pn. „Remont
budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne w Wiesiółce wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.” Projekt został złożony w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację
obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, remontem studni jak
również zakupem wyposażenia. Całkowita wartość zadania wynosi 758.328,87
zł, w tym dotacja 409.000 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano
wykonawcę prac firmę ENG sp.z o.o z Myszkowa. Protokół wprowadzenia na
plac budowy został podpisany w dniu 7 czerwca.
Złożone wnioski
Wnioski pn. „Biofeedbeck w Gminie Łazy jako nowoczesna technika
nauczania” oraz „Baw się i poznawaj Skandynawię” złożone w dniu 25 kwietnia
przez Gminę Łazy, w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, pozytywnie przeszły ocenę formalna i zostały
skierowane do oceny merytoryczno- technicznej. Projekty zakładają realizację
cyklu zajęć dodatkowych wyrównawczych i rozwijających zainteresowania i są
skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Łazy.
Całkowita wartość projektów wynosi 594.360 zł.
Wniosek „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz
mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy” złożony 28.12.2012 r.,
w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został skierowany na ocenę
merytoryczno-techniczną. Projekt, którego celem jest zapewnienie dostępu do
sprzętu komputerowego wraz z internetem dla 70 gospodarstw domowych
spełniających kryteria grupy docelowej ma również na celu zakup sprzętu
komputerowego, dostarczenie sygnału Internetowego i szkolenia dla 2 jednostek
organizacyjnych Gminy, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy, gdzie
powstaną 2 stanowiska komputerowe oraz Zespołu Szkól nr 1 w Łazach, gdzie
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utworzonych zostanie 25 stanowisk komputerowych. Całkowita wartość
projektu wynosi 1.241.680 zł.
Rewitalizacja Łaz
Informuję, że zakończono prace przy remoncie budynku dworca. Kontynuowane
są roboty drogowe związane z wymianą nawierzchni ulicy Kościuszki i budowie
skweru wraz z fontanną oraz z przebudową oświetlenia ulicznego.
Prawdopodobne jest przesunięcie terminu realizacji całego zadania ze względu
na kolizję z kablami energetycznymi.
Scalenia gruntów
Informuję, że w dniu 25 czerwca br /we wtorek/ odbędą się zebrania
uczestników scalenia: dla wsi Wiesiółka w budynku OSP Wiesiółka o godz.17 00
oraz dla wsi Chruszczobród Piaski o godz.1800 i dla wsi Chruszczobród o
godz.1830 w budynku Remizy OSP w Chruszczobrodzie. Celem zebrania będzie
podjęcie uchwały określającej zasady szacunku porównawczego gruntów
objętych scaleniem. Uchwały na zebraniu zwołanym w drugim terminie
zapadają większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia biorących
udział w zebraniu. W związku z powyższym proszę o liczny udział w w/w
zebraniu.
Kontrola projektu
W okresie od 20.03.2013 r. do 25.04.2013 r. odbywała się kontrola projektu
„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej dla miasta
Łazy” prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej. Kontroli podlegała
dokumentacja związana ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, studium
wykonalności, analiza finansowa, raport środowiskowy, dokumentacja
finansowo- księgowa, wnioski o płatność, sprawozdania oraz dokumenty
związane z przetargiem na wybór Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy robót.
W dniu 24.05.2013 Gmina Łazy podpisała protokół z czynności kontrolnych,
który nie wykazał nieprawidłowości w realizacji zadania.
Pozwolenie na użytkowanie inwestycji
W dniu 07.06.2013 uprawomocniło się pozwolenie na użytkowanie inwestycji
pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje BoiskoOrlik 2012” - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym.” 16 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu
boisk. Przez cały dzień rozgrywano turnieje żaków i orlików, a po uroczystym
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otwarciu rozegrano mecz z okazji 90-lecia Kolejowego Klubu Sportowego
„Łazowianka.”

Kopalnia
Zarządziłem przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie: wyrażenia opinii w
sprawie ewentualnego zamiaru lokalizacji na terenie Gminy Łazy kopalni rud
cynku i ołowiu. Konsultacje potrwają do 31 grudnia br. Na potrzeby konsultacji
utworzyliśmy specjalny formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem
www.konsultacje.lazy.pl. Zapraszamy mieszkańców Gminy do wzięcia udziału
w konsultacjach.
Wystąpiłem do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Wydział Nauk o Ziemi,
o sporządzenie opinii dotyczącej zagrożeń środowiska naturalnego oraz
zagrożeń społecznych w przypadku ewentualnej lokalizacji kopalni rud cynku i
ołowiu na terenie naszej Gminy.
Zarządzenia
W okresie międzysesyjnym wydałem 17 zarządzeń. Treść zarządzeń
publikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Łaz.
Informacje ogólne
Informuję, że 3 czerwca 2013 r. wpłynęło powiadomienie o zamiarze
wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego. Inicjatorem
przeprowadzenia referendum jest grupa 18 mieszkańców Gminy Łazy, zaś
przedmiotem inicjatywy referendalnej odwołanie Burmistrza Łaz przed
upływem kadencji.
W ramach regulacji prawnej gruntów zajętych pod drogami gminnymi, Minister
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej na wniosek Burmistrza Łaz
stwierdził nieważność Decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie uwłaszczenia na
rzecz PKP dróg gminnych o nazwie : Tartaczna, Grunwaldzka i Zawierciańska
w Łazach. Nieważność w/w decyzji spowoduje wystąpienie przez Gminę Łazy
do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne, - w ramach komunalizacji – przejecie
prawa własności gruntów pod w/w drogami bez odszkodowania na rzecz PKP.
Dnia 25 czerwca br. na zlecenie PKP zostanie przeprowadzony przez geodetę
uprawnionego podział nieruchomości położonej w Łazach celem wydzielenia
gruntu wraz z budynkiem dworca PKP oraz gruntami użytkowanymi przeze
Gminę Łazy. Podział ten umożliwi uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
na rzecz Gminy Łazy.
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