P R O T O K Ó Ł Nr VI/11
z Sesji Rady Miejskiej w Łazach
odbytej w dniu 30 marca 2011 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych
Obecnych na sesji Rady - 13 radnych (zgodnie z zał. nr 1)
Nieobecni na Sesji :
– Radny Ryszard Słowikowski – obecność nieusprawiedliwiona.
– Radna Elżbieta Petryka – obecność usprawiedliwiona ( zwolnienie lekarskie ).
Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
Adwokat – Sławomir Kania
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli z terenu MiG w Łazach
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łazach
Mieszkańcy MiG Łazy
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Do punktu nr 1.
Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach dokonał Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łazach.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na Sesję przybyło 13 Radnych.
Do punktu nr 2.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że Radni otrzymali
o Sesji z proponowanym porządek obrad wraz z materiałami.

zawiadomienia

Marta Grzesica – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – odczytała proponowany
porządek obrad.
Przewodniczący zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do porządku obrad.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
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Następnie Przewodniczący Rady
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.

-

poddał

pod

głosowanie

porządek

obrad.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) przyjęła porządek obrad Sesji jak
niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr V/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 lutego 2011
roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2011 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy
na lata 2011-2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich
i zarządów osiedli na terenie Gminy Łazy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Łazy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie obowiązków zarządu
na
odcinku drogi powiatowej w Łazach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi
w skład gminnego zasobu nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/284/10 Rady Miejskiej
w Łazach z 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala
Powiatowego w Zawierciu.
18. Interpelacje radnych.
19. Zapytania radnych.
20. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami
Rady.
21. Odpowiedzi na zapytania.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami
i otrzymanej korespondencji.
24. Zamknięcie sesji.
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Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał Radnych, czy wnoszą
uwagi do protokołu Nr V/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach Rady Miejskiej w Łazach z dnia
21.02.2011 r.
Poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Łazach oraz przed
Sesją na sali narad i zapytał, czy są uwagi do protokołu.
Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła przez aklamację protokół Nr V/2011 z Sesji Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 21.02.2011 r.

Do punktu nr 4.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że z uwagi na uprawomocnienie się decyzji
określających opłaty za wycinkę drzew w wysokości 2.554.289 zł powstała możliwość dokonania
zmian w budżecie Gminy Łazy na rok 2011 znacznie poprawiających wskaźniki zadłużenia.
Przedkładanym projektem uchwały proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych
o kwotę 2.554.289 zł oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 189.951 zł
z przeznaczeniem na dotację celową dla MOK Łazy jako wkład własny do planowanej
termomodernizacji budynku MOK.
W wyniku proponowanych zmian zmniejszy się planowany deficyt budżetowy na rok 2011 do
kwoty 6.647.656 zł.
Proponuje się ustalić na nowo źródła finansowania deficytu w postaci zaciągniętych pożyczek
w wysokości 3.311.243 zł, zaciągniętych kredytów w wysokości 2.069.869 zł, środków wolnych
w wysokości 1.266.544 zł.
Przychody budżetu wyniosą 9.149.328 zł w tym: kredyty 4.571.541 zł, pożyczki 3.311.243 zł,
środki wolne 1.266.544 zł .
Jednocześnie proponuje się ponownie ustalić limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
i pożyczek na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł (wysokość
niezmieniona), sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.511.243 zł
(poprzednio 4.373.653 zł), wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.371.541 zł.
W wymienionych limitach nie ma limitu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów w wysokości 2.501.672 zł. Zobowiązania te zostaną sfinansowane dochodami własnymi.
W związku z powyższymi zmianami konieczna będzie także zmiana Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Budżetowej była pozytywna w w/w
sprawie .
Następnie odczytał projekt uchwały i zapytał, czy Radni wnoszą uwagi.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
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Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów( 12 głosów za, 1 głos wstrzymujący ) podjęła
Uchwałę Nr VI/35//11 w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2011 rok.
Do punktu nr 5.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z planowanych zmian do budżetu gminy na rok 2011.
Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2.554.289 zł pozwoli na zmniejszenie kwoty
zaciąganych kredytów w roku 2011.
Fakt ten powoduje, że poziom zadłużenia w kolejnych latach pozostanie na bezpiecznym poziomie.
Najwyższy poziom zadłużenia gmina osiągnie w roku bieżącym i wyniesie on 50,5 % bez wyłączeń
oraz 43,5 % po wyłączeniach. Jednocześnie przy założeniu znacznych ograniczeń wydatków
bieżących w latach kolejnych staje się realne, od roku 2014, zachowanie wskaźników z art. 243
ustawy o finansach publicznych.
Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Budżetowej była pozytywna w w/w
sprawie .
Następnie odczytał projekt uchwały i zapytał, czy Radni wnoszą uwagi.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 12 głosów za, 1 głos wstrzymujący ) podjęła
Uchwałę Nr VI/36/11 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na
lata 2011 -2015.
Do punktu nr 6.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że zgodnie z zapisami art. 1 ustawy z dnia
20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52 poz. 420) o wyodrębnieniu w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki rozstrzyga Rada Gminy do 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy. Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć , które
zgłoszone we wniosku przez sołectwo są zadaniami własnymi gminy , służą poprawie warunków
życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Przewodniczący Rady – poinformował, że opinie Komisji Rady były pozytywne w w/w sprawie.
Następnie odczytał projekt uchwały i zapytał, czy Radni wnoszą uwagi.
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Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VI/37/11 w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.
Do punktu nr 7.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że w związku z upływem kadencji organów
jednostek pomocniczych zarządza się wybory. Burmistrz w porozumieniu z sołtysami
i przewodniczącymi zarządów osiedli ustala kalendarz wyborów.
Przewodniczący Rady – poinformował, że opinie Komisji Rady były pozytywne w w/w sprawie.
Następnie odczytał projekt uchwały i zapytał, czy Radni wnoszą uwagi.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VI/38/11 w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli
na terenie Gminy Łazy.
Do punktu nr 8.
Mariusz Kołton – Prezes Zarządu Spółki z o.o. PROMAX w Łazach - zapoznał Radnych z
projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych posiadanych przez PROMAX sp. z o.o. w Łazach
w latach 2011-2013.
Powiedział, że na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) PROMAX
Sp. z o.o. dalej jako Przedsiębiorstwo, opracowuje plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji przedsiębiorstwa, zwany dalej
„planem”.
W oparciu o art. 24a w/w ustawy w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który w
przypadku przedsiębiorstwa upływa z dniem 30 czerwca 2011 roku, przedstawia plan dla dwóch
kolejnych okresów obrotowych w latach 2011 – 2013 i obejmuje zadania modernizacyjno –
inwestycyjne dla gminy Łazy, na terenie której Przedsiębiorstwo prowadzi działalność.

5/25

Następnie przedstawił planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych:
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody / PKD 36.00.Z/
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków /PKD 37.00.Z/
- wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
/PKD 43.22.Z/
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych /PKD 42.21.Z/
Omówił przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne i dodał, że rzeczowy zakres planu wynika m.in.
z informacji na temat stanu technicznego urządzeń wod-kan, doświadczenia przedsiębiorstwa wynikającego
z eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno – modernizacyjnych Spółki skorelowanych z
planami inwestycyjno – rozwojowymi Miasta. W związku z powyższym przewidziano priorytetowe zadania
rozwojowo- modernizacyjne.

Zadania rozwojowo – modernizacyjne w okresie taryfowym 2011 – 2012.

Lp.

Nazwa zadania

Planowan
y zakres
finansowy
[ w tys. zł]

Planowan
y zakres
rzeczowy

Finansowanie
przedsięwzięcia

Uwagi
Modernizacja

1. Modernizacja sieci
wodociągowej
rozdzielczej przy
ul. Okrzei w Łazach
ø 160 mm PE

S
I
1 E
Ć

2. Modernizacja sieci
wodociągowej
rozdzielczej przy
ul. Szerokiej
w Niegowonicach
ø 110 mm PE
3. Modernizacja
kolektora ścieków
ø 400 mm

środki własne
120,00

70,00

50,00

400 mb

700 mb

środki własne

Modernizacja

100 mb

środki własne

Modernizacja
Modernizacja

4.Modernizacja sieci
wodociągowej ø 160
mm PE, Grabowa ul.
Szkolna

30,00

200 mb

środki własne
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1.Modernizacja ujęć
wód podziemnych

środki własne

35,00

Modernizacja

2.Wymiana rur
tłocznych
30,00
środki własne
Modernizacja
w otworach
studziennych
3.Wymiana pompy
35,00
środki własne
Modernizacja
głębinowej
Razem
370,00
Zadania rozwojowo – modernizacyjne w okresie taryfowym 2012 – 2013.
Planowan
Planowan
y zakres
Finansowanie
Nazwa zadania
y zakres
Uwagi
finansowy
przedsięwzięcia
rzeczowy
[ w tys. zł]
1.Modernizacja sieci
wodociągowej
rozdzielczej przy ul.
100,00
800 mb
środki własne
Modernizacja
Leśnej w Wysokiej ø
75 mm PE
2. Modernizacja sieci
wodociągowej
rozdzielczej przy ul.
Różana w Łazach
ø 90 mm PE
3. Modernizacja
węzła rozdzielczego
w Łazach ul.
Kościuszki,
Dworcowa
4.Budowa zestawu
hydroforowego
w Grabowej, zasilanie
ul. Skalnej, Podgórnej
5.Modernizacja
zestawu
hydroforowego
w Wysokiej ul.
Wysocka, Dzwonek

20,00

70 mb

środki własne

Modernizacja

60,00

środki własne

Modernizacja

70,00

środki własne

Modernizacja

30,00

środki własne

Modernizacja

1.Wymiana pompy
głębinowej,

35,00

środki własne

Modernizacja

2.Modernizacja ujęć
wód podziemnych

35,00

środki własne

Modernizacja

3.Wymiana rur
tłocznych
w otworach
studziennych
Razem

30,00

środki własne

Modernizacja

380,00
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Następnie omówił przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.
Powiedział, że przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody to nie tylko wymiana sieci
wodociągowej, ale również właściwe wymiana wodomierzy głównych połączona z przeróbką
podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody w
obiektach oraz systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,
Rok 2011- 2012
Nazwa
zadania

Planowany zakres
finansowy [ w tys. zł]

Planowany
zakres rzeczowy

Finansowanie
przedsięwzięci
a

Montaż
wodomierz
y

30,00

300 szt.

Środki własne

Planowany
zakres rzeczowy

Finansowanie
przedsięwzięci
a

300 szt.

Środki własne

Rok 2012 -2013
Nazwa
Planowany zakres
zadania
finansowy [ w tys. zł]
Montaż
wodomierz
y

30,00

Omówił planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.
Poniższe zestawienie szacowanych kosztów realizacji inwestycji:
2011 -2012r.

2012 -2013r.

Razem

370 tys. zł

380 tys. zł

750 tys. zł

Prezes następnie przedstawił sposób finansowania planowanych inwestycji. Powiedział, że zadania
modernizacyjno – inwestycyjne zawarte w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa na terenie Gminy Łazy będą
sfinansowane w dużej mierze ze środków własnych tj. ze środków uzyskanych z odpisów
amortyzacyjnych od posiadanego majątku lub z środków pozyskanych w wyniku przystąpienia
przez Przedsiębiorstwo do programów pomocowo - inwestycyjnych.
Radny Władysław Nowak – w imieniu Klubu Radnych Łazy 2010 – powiedział, że będą głosować
za projektem uchwały. Radni są zadowoleni z działalności Przedsiębiorstwa i uważają , że należą
się słowa pochwały.
Henryk Załoga – Sołtys Sołectwa Hutki Kanki – poprosił o dokończenie wymiany wodociągu
oraz uporządkowanie terenu po robotach. Dodał, że podczas usuwania usterek należy sprawdzić,
czy to nie jest wyciek wody podskórnej.
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Prezes odpowiedział Panu Sołtysowi, że zostanie to uwzględnione.
Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Rozwoju i Promocji
w w/w sprawie.

była pozytywna

Następnie odczytał projekt uchwały i zapytał, czy Radni wnoszą uwagi.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VI/39/11 w sprawie:uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Do punktu nr 9.

Irena Szymańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami – powiedziała,
że przychylając się do wniosku Rady Sołeckiej Sołectwa – Wiesiółka w sprawie nadania nazwy
„Marii Konopnickiej ” ulicy położonej w Wiesiółce, przedkłada się Radzie Miejskiej w Łazach
projekt uchwały. Droga ta jest zaliczona do kategorii dróg gminnych, natomiast jest drogą łączącą
ulicę Mickiewicza w Wysokiej z ulicą H. Pobożnego w Wiesiółce.
Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Rozwoju i Promocji
w w/w sprawie.

była pozytywna

Następnie odczytał projekt uchwały i zapytał, czy Radni wnoszą uwagi.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VI/40/11 w sprawie:nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Lazy.
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Do punktu nr 10.
Irena Szymańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami – powiedziała,
że Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja centrum Miasta
Łazy” w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 6.2.2
Rewitalizacja - "małe miasta" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego".
Zgodnie z dokumentacją projektową oraz złożonym wnioskiem o dofinansowanie założono m.in.
modernizację fragmentu ulicy Kościuszki od dworca do skrzyżowania z ulicą Wiejską.
Modernizacja fragmentu przedmiotowej ulicy będzie wiązała się z koniecznością ograniczenia
ruchu samochodowego w obrębie ścisłego centrum Łaz. Po zakończeniu realizacji projektu obszar
objęty niniejszą inwestycją otrzyma status drogi wewnętrznej.
Fragment ulicy będzie spełniał rolę deptaka. Rewitalizacja ulicy pod względem technicznym
polegać będzie na wymianie nawierzchni oraz zlikwidowaniu barier wysokościowych, a także
wykonaniu nowego oświetlenia ulicy i ustawienia elementów małej architektury w celu dekoracji
i zasygnalizowania charakteru przestrzeni publicznej.
W chwili obecnej droga ma status drogi powiatowej. Celem złożenia wniosku o dofinansowanie
podpisano umowę z powiatem zawierciańskim wykonującym zarząd nad drogą powiatową
położoną w Łazach, oznaczoną numerem geodezyjnym 750/1 (ul. Kościuszki). Zgodnie z tą umową
zarząd nad przedmiotową ulicą zostanie przekazany Gminie Łazy na okres 10 lat, która będzie
miała zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Jednocześnie Gmina podejmie
działania zmierzające do zaliczenia fragmentu ul. Kościuszki do kategorii dróg gminnych.
Następnie odczytał projekt uchwały i zapytał, czy Radni wnoszą uwagi.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VI/41/11 w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie obowiązków zarządu na odcinku drogi
powiatowej w Łazach.

Do punktu nr 11.
Irena Szymańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami – powiedziała,
że przedmiotowa uchwała na celu uporządkowanie regulacji w zakresie gospodarowania
nieruchomościami. W stosunku do dotychczasowych regulacji proponuje się następujące zmiany:
W § 1 ust. 2 precyzuję się, że odrębna uchwała reguluje zasady sprzedaży lokali z bonifikatą. Jeżeli
dojdzie więc do sprzedaży lokalu bez bonifikaty to będzie on sprzedawany na zasadach
wynikających z uchwały. Do tej pory sprawy takie nie były uregulowane przez uchwałę, co
skutkowało koniecznością uzyskiwania za każdym razem zgody Rady Miejskiej.
W § 3 ust. 2 precyzuje się, że zgoda Rady wymagana jest wyłącznie w przypadku nieodpłatnego
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zbycia (darowizny). Nie będzie więc konieczności uzyskiwania zgody Rady na przyjęcie darowizny
nieruchomości, co znacznie uprości obrót.
W § 4. ust. 3 precyzuje się, że zgoda Rady będzie wymagana także w przypadku wnoszenia
nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.
Przyjęcie nowej uchwały jest podyktowane koniecznością przejrzystości aktu normatywnego.
Następnie Przewodniczący Rady - zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VI/42/11 w sprawie:zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład
gminnego zasobu nieruchomości.

Do punktu nr 12 i 13.
Halina Czyż – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Przyrody - powiedziała, że podjęcie uchwał wynika z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm.).
Zgodnie z art.7 ust 3 ww. ustawy Rada gminy określa, w drodze uchwały, wymagania, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez
przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Zgodnie z art.7 ust 3a ww. ustawy Rada gminy określa, w drodze uchwały, wymagania, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez
przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VI/43/11 w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy.
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Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VI/44/11 w sprawie: określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.

Do punktu nr 14.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – powiedziała, że Gmina Łazy
pragnie wspierać aktywnych, zdolnych i pracowitych zawodników, na stałe zamieszkałych na
terenie gminy, którzy w ostatnich latach osiągają znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie
krajowym, a nawet międzynarodowym. Mimo że zawodnicy ci są najczęściej reprezentantami
klubów sportowych mieszczących się poza terenem naszej gminy, to jednak uważamy, że również
promują swoją miejscowość i gminę, stając się jej ambasadorami. Niniejsza inicjatywa jest
uzupełnieniem podstawowej oferty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
przydzielanej na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty przez dyrektorów szkół
najzdolniejszym uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na poziomie co najmniej
międzyszkolnym i obejmuje swym zasięgiem nie tylko uczniów szkół prowadzonych przez gminę,
ale również uczniów szkół pogimnazjalnych, studentów i inne osoby dorosłe zamieszkałe na terenie
Gminy Łazy. Sportowcy sięgający po mistrzowskie laury ponoszą często znaczne koszty związane
z uprawianiem swej dyscypliny sportu oraz ze startami, a niektórzy z nich znajdują się
niejednokrotnie w trudnej sytuacji finansowej. Stąd inicjatywa utworzenia funduszu stypendialnego
dla najlepszych sportowców, którzy swoją postawą prezentowaną w prestiżowych zawodach
promują gminę na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Jest to również skuteczna forma
mobilizacji młodzieży do pracy na treningach nad kunsztem sportowym.
Niniejsza uchwała ma na celu wprowadzenie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania
stypendiów jako szczególnej formy uznania dla osiągnięć oraz poziomu sportowego osób
uzdolnionych i aktywnych w różnych dyscyplinach sportu, objętych ogólnopolskim systemem
szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz znajdujących się w programie igrzysk olimpijskich.
Wynika ona również z potrzeby stworzenia warunków do rozwoju uzdolnień i umiejętności oraz
umożliwienia realizowania planów sportowych młodzieży oraz osobom dorosłym, zamieszkałym na
terenie Gminy Łazy. Środki na realizację powyższego zadania zostały zabezpieczone w budżecie
Gminy. Upoważnienie dla samorządu terytorialnego do ustanawiania i przyznawania stypendiów w
tym zakresie wynika z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, zgodnie z którą jednostki
samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej
jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.
Z powyższych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VI/45/11 w sprawie: zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla
zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym.

Do punktu nr 15.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy Łazy – powiedziała, że projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XXXVI/284/10 Rady Miejskiej w Łazach z 26 lutego 2010 roku w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z wykorzystaniem internetu, w § 6 po pkt 4 dodano pkt 5
w brzmieniu „jeżeli są przeprowadzane za pomocą formularza na stronie internetowej osoba
uczestnicząca w konsultacjach podaje imię, nazwisko i adres zamieszkania”. Jest to forma obecnie
najbardziej powszechna, która zdecydowanie oszczędza czas osób biorących udział w
konsultacjach.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady projekt uchwały zaopiniowały
pozytywnie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VI/46/11 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/284/10 Rady Miejskiej w Łazach
z 26 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Łazy.
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Do punktu nr 16 i 17.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy Łazy – powiedziała, że w związku z upływem kadencji Rad
Społecznych:Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w
Zawierciu proponuje się przedstawicieli w osobach :
1. Panią Annę
w Zawierciu,

Tarapata-Pogoda

do

Rady

Społecznej

Szpitala

Powiatowego

2. Pana Macieja Kubiczka do Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Zamkniętego
w Zawierciu.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady projekty uchwał zaopiniowały
pozytywnie.
Zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały w sprawie : wyznaczenia przedstawiciela do
Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VI/47/11 w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Zawierciu.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały w sprawie :
wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VI/48/11 w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala
Powiatowego w Zawierciu.
Do punktu nr 18.
Interpelacje złożyli: Radny Władysław Nowak i Radny Jan Hoffman, które stanowią załącznik do
protokołu.
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Do punktu nr 19.
Radny Jan Hoffman- poruszył problem gminnej dotacji dla drużyny KS Płomień z Niegowonic.
Dodał, że sezon się rozpoczyna, wydatki klub już ponosi, a środki nie zostały jeszcze przekazane.
Radna Anna Staniaszek:
– poprosiła o postawienie znaku ograniczenia tonażu pojazdów wjeżdżających na ulicę
Kolejową w Łazach,
– zgłosiła potrzebę załatania dziur na ulicy Pocztowej i Stawowej w Łazach,
– zasygnalizowała, że gimbus gminny dowożący dzieci do szkół jest już bardzo
wyeksploatowany i w związku z tym należy rozważyć możliwość zakupu nowego.
Radny Dariusz Tabas:
– przypomniał interpelację radnej Marty Grzesicy z poprzedniej sesji, dotyczącą złego
wykonania ulicy Reja w Chruszczobrodzie, która w chwili obecnej nie nadaje się do
użytkowania i uważa, że w ramach gwarancji wykonawca powinien wykonać ją od nowa,
– zapytał o możliwość postawienia znaku zakazu wjazdu na drodze prowadzącej na DW 796
od strony miejscowości Wysoka. Radny zaznaczał, iż jedynie okoliczni mieszkańcy
poprawnie korzystają z „wysepki”.
Radny Zenon Głąb:
– na podstawie Planu Odnowy Miejscowości Rokitno Szlacheckie na lata 2010-2017,
poinformował Burmistrza Kaczyńskiego o niezrealizowaniu kilku punktów znajdujących się
w dokumentacji i zapytał kiedy te zadania zostaną wykonane:
1) budowa oraz oznakowanie tras rowerowych na obszarze Rokitna Szlacheckiego wraz
z budową punktu infrastruktury turystycznej na Mitrędze do realizacji w 2010 r.,
2) remont drogi powiatowej relacji Ciągowice – Rokitno Szlacheckie – Ogrodzieniecpoprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych drogi - do realizacji
2010-2011 r.,
3) wykonanie oświetlenia przy ulicach i drogach w celu poprawy bezpieczeństwa
i mieszkańców do realizacji w 2010-2011 r.
Radna Marta Grzesica:
– wystąpiła po raz kolejny o przedłużenie przepustu na prywatnej posesji
w Chruszczobrodzie Piaski.
– przypomniała o gwarancji na ulicę Reja w Chruszczobrodzie i poparła Radnego Tabasa
w tej sprawie.
Radna Maria Stempel - zapytała o aktualny stan prawny działki przekazanej dla TBS Myszków
i zapytała o dalsze jej losy.
Radny Leszek Bogłowski zaapelował o wystosowanie przez Gminę pisma do energetyki
w Zawierciu, w sprawie słupa energetycznego, znajdującego się na ulicy Głazówka. Jak zaznaczył
radny Bogłowski, słup jest pęknięty w dwóch miejscach, co grozi jego zawaleniem.
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Do punktu nr 20.
Maciej Kaczyński - Burmistrz Łaz - złożył Wysokiej Radzie informację z prac Burmistrza Łaz
oraz Urzędu Miejskiego w Łazach za okres od 22 lutego 2011 roku do dnia 29 marca 2011roku
jak niżej:
“Szanowni Państwo ! wziąłem udział w spotkaniu instruktorów z byłego Hufca ZHP Łazy,
zorganizowanym w Domu Kultury w Ciągowicach z okazji Dnia Myśli Braterskiej, przypadającego
na dzień 27 lutego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele starszych pokoleń harcerzy z naszego
terenu, min. Pani Jolanta Dudek i Pan Stefan Słopiecki, harcerze I zuchy, Pani Dyrektor Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Łazy i inni zaproszeni goście. Spotkanie miało na celu przywołanie
wspomnień z historii łazowskiego harcerstwa, integrację międzypokoleniową oraz zebranie
informacji i zdjęć do publikacji o historii harcerstwa Gminy Łazy, jaką planuje wydać Biblioteka
Publiczna w Łazach.
W dniu 9.03.2011r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Łazach zebranie Miejsko-Gminnej Spółki
Wodnej. W trakcie zebrania kierownik Związku Spółek Wodnych w Zawierciu Pan Wiesław
Słowik złożył sprawozdanie z działalności Spółki za 2010 r. oraz przedstawił propozycje prac
związanych z czyszczeniem rowów melioracyjnych na 2011 r.- informacja u Pani Urszuli
Osikowicz.
Ponadto na spotkaniu omówiono problem uiszczania składek do Spółki.
W dniu 01.03.2011r. w drugim terminie, brałem udział w ogólnym zebraniu Wspólnoty Gruntowej
wsi Turza zwołane przez Zarząd spółki. Członkowie wspólnoty dokonali wyboru nowego Zarządu
Wspólnoty oraz podjęli uchwałę o dokonaniu zamiany gruntów z osobą fizyczną celem
uregulowania granic działek będących własnością wspólnoty wsi Turza. Ponadto przewodniczący
przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2010 i plan działań na rok 2011.
Podpisałem Akt Notarialny w sprawie przejęcia 2 działek z przeznaczeniem na cele publiczne poszerzenie ul. Podleśnej w Grabowej oraz Akt Notarialny dotyczący zamiany działki gminnej
w Łazach na działkę w Grabowej przeznaczoną na działalność statutową OSP Grabowa.
W dniu 23.03.2011r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony w którym została
wylicytowania działka w Łazach przy ul. Spółdzielczej.
Spotkałem się z przedstawicielami spółki Tekturopak, z Firmą oferującą budowę zakładu
z nowoczesnym pakowaniem w technologii trzy i pięciowarstwowej tektury ciągłej. Spółka
zainteresowana jest zakupem gruntów inwestycyjnych na terenie gminy Łazy celem budowę
zakładu produkcyjnego.
Na spotkaniu w dniu 10 marca w siedzibie Urzędu spotkałem się z Zarządem Spółki
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej w sprawie uregulowania stanu
prawnego nieruchomości zabudowanej budynkami kotłowni w Łazach przy ul. Wyzwolenia. Prezes
Spółki przedstawił zamierzenia PEC – dotyczące modernizacji istniejącej ciepłowni pod kątem
wprowadzenia nowoczesnych urządzeń, dając tym samym poczucie pełnego bezpieczeństwa dla
mieszkańców osiedla w Łazach w dostawie ciepła. Ponadto w temacie wzajemnej współpracy
została omówiona realizacja inwestycji przyłączy budynków do systemu ciepłowniczego które
miało miejsce w latach 2009/2010.
Odbyło się także posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej w sprawie zaopiniowania zmiany
„ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy”. Po
uzyskaniu pozytywnych opinii wszystkich instytucji opiniujących w/w projekt, zostało podane do
publicznej wiadomości ogłoszenie Burmistrza Łaz zawiadamiające wszystkich zainteresowanych
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „ Studium” dla terenu miasta
i gminy Łazy w zakresie wynikającym z uwzględnienia uwag złożonych do projektu w trakcie
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pierwszego wyłożenia. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu odbędzie się w dniach od
8 kwietnia do 23 maja br. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 16 maja 2011r. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łazach w sprawie zmiany Studium
planuje się w miesiącu w czerwcu.
26 marca br. odbyła się uroczystość przekazania nowego sztandaru i przysięgi klas mundurowych
w Zespole Szkół im.Gostkowskiego w Łazach.
Ponadto na podstawie Uchwały Nr XIV/148/08 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 maja 2008 r
w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Łaz za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury po rozpatrzeniu
wniosków złożonych przez Dyrekcję Liceum Plastycznego w Dąbrowie Górniczej (w sprawie
nagrody dla Pani Marceliny Sokół) oraz z mojej inicjatywy – na mocy upoważnienia wynikającego
z § 1 ust. 1 Uchwały (w sprawie nagrody dla Pani Elżbiety Gradzik), które wpłynęły w okresie od
01.01.2010r. do 15.02.2010r. przyznałem dwie nagrody następującym kandydatom:
Pani Elżbiecie Gradzik, zam. w Łazach, legitymującej się bogatym, 28 – letnim dorobkiem
w inicjowaniu i realizacji różnorodnych działań na rzecz upowszechniania i ochrony kultury oraz
lokalnej historii na terenie miasta i gminy Łazy. Dzięki jej dużemu zaangażowaniu Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Łazy nieprzerwanie od 2005 r. wymieniana jest na pierwszym miejscu
w grupie samorządowych bibliotek publicznych powiatu zawierciańskiego. Na szczególne uznanie
zasługuje jej działalność upowszechniająca kulturę i sztukę lokalną, regionalną i narodową poprzez
udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie dla społeczności lokalnej różnych form
edukacji kulturalnej, prowadzenie działalności wydawniczej oraz uczynienie z biblioteki miejsca,
w którym mieszkańcy mogą realizować swoje pasje i pogłębiać zainteresowania. Dokonania te
w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju kultury i korzystnie wpływają na wizerunek Gminy
Łazy – Dlatego przyznałem Pani Elżbiecie Gradzik nagrodę za działalność na rzecz
upowszechniania kultury w Gminie Łazy.
Pani Marcelinie Sokół (lat 19), zam. w Łazach, szczególnie uzdolnionej uczennicy Liceum
Plastycznego w Dąbrowie Górniczej, specjalizującej się w różnorodnych technikach graficznych,
prezentującej swoje artystyczne umiejętności na wielu wystawach, konkursach, w tym
międzynarodowych, aktywnie włączającej się w życie kulturalne naszego miasta i regionu, m.in.
poprzez wykonanie prac plastycznych według własnego projektu na rzecz upiększenia
pomieszczenia świetlicy szkolnej dla młodszych uczniów w Zespole Szkół nr 1 w Łazach –
przyznałem nagrodę za szczególne osiągnięcia artystyczne.
Nagrody pieniężne zostały już przekazane laureatom, natomiast oficjalnego ich wręczenia
planujemy dokonać na uroczystości z okazji 3 Maja.
W dniu 28 lutego br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie sołtysów i przewodniczących
zarządów osiedli. Na spotkaniu omówiono:
1. realizację funduszu sołeckiego w 2011 roku,
2. planowany fundusz sołecki na 2012 rok,
3. zbliżające się wybory sołtysów, rad sołeckich, zarządów osiedli i przewodniczących
zarządów,
4. sprawy różne dot. sołectw oraz osiedli.
Uczestniczyłem w posiedzeniu Walnego Zebrania Delegatów Jurajsko-Śląskiego Stowarzyszenia
Dom Europejski.
Uczestniczyłem w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola nr 1
w Łazach zwołanym z mojej inicjatywy w celu poznania opinii nauczycieli w sprawie
krzywdzących opinii i skarg przesyłanych do różnych instytucji o pracy placówki oraz
wypracowania wniosków naprawczych dla poprawy klimatu pracy przedszkola.
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W dniach od 6 do 12 .03.br. uczestniczyłem osobiście lub poprzez reprezentantów w obchodach
Międzynarodowego Dnia Kobiet w różnych środowiskach, między innymi
w spotkaniu
emerytowanych pracowników oświaty, a Pan Przewodniczący Maciej Kubiczek
i Wiceprzewodniczący L.Bogłowski reprezentował Gminę Łazy na siódmym już Europejskim Dniu
Kobiet, czyli spotkaniu Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu zawierciańskiego,
zorganizowanym przez europosłankę Małgorzatę Handzlik w Miejskim Ośrodku Kultury
„Centrum” w Zawierciu.
Odbyłem spotkanie z rodzicami dzieci zamieszkałymi w Skałbanii, a wyrażającymi wolę posyłania
swych pociech do przedszkola w Chechle, co wiąże się z kontynuowaniem porozumień z Gminą
Klucze w celu zwracania kosztów ponoszonych przez tą gminę na realizację opieki przedszkolnej
dla dzieci z terenu naszej gminy. Obecnie ponosimy koszty opieki przedszkolnej świadczonej do
końca sierpnia br. w Przedszkolu w Chechle dla trojga dzieci ze Skałbanii. Z możliwości takiej
chciałoby skorzystać w latach następnych 6 rodziców, w tym 1 rodzic dziecka pięcioletniego
zobowiązanego do odbycia od września obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, tłumacząc
swoją decyzję łatwiejszym dostępem do przedszkola i szkoły w Chechle przede wszystkim
z powodu mniejszej odległości od miejsca zamieszkania.
Trzyosobowe reprezentacje wszystkich naszych szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczyły
w dorocznych gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego organizowanego we współpracy z władzami oświatowymi oraz Komendą Powiatową
Policji. Eliminacje jak zwykle odbyły się w Grabowej. W rezultacie uzyskanych wyników na
eliminacjach powiatowych, które odbędą się 8.04.2011r. w Porębie, naszą gminę reprezentować
będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie oraz reprezentacja Gimnazjum
w Niegowonicach.
Obserwowałem zmagania ok. 130 małych artystów i wręczyłem nagrody wyróżnionym
w Gminnym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej – Łazy 2011 pod hasłem „Stokrotkowo”,
zorganizowanym po raz pierwszy w takiej formie w MOK w Łazach (organizatorami byli PP w
Łazach i MOK). Wyróżnienia wręczono tym uczestnikom, którzy zachwycili Jury i licznie
zgromadzoną widownię oryginalnością lub perfekcją wykonania. Impreza odbywała się pod hasłem
„Rok 2011 – rokiem odkrywania talentów”, ogłoszonego przez Minister Edukacji.
Przedstawiciele Urzędu wzięli udział w uroczystości patriotycznej, upamiętniającej potyczkę
powstańców styczniowych z oddziału płk. Teodora Cieszkowskiego z wojskami carskimi na terenie
naszej gminy, a zorganizowanej z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i
PTTK przy symbolicznej mogile, znajdującej się w lesie na Kazimierówce. Wysłuchano
okolicznościowych przemówień i montażu słowno-wokalnego wykonanego przez uczniów LO im.
prof. R.Gostkowskiego w Łazach oraz złożono wiązanki i zapalono znicze.
Na zaproszenie Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach wziąłem udział
w spotkaniu, które miało na celu przedstawienie założeń i kalkulacji stawki opłaty za pobyt dzieci
w przedszkolach na terenie Gminy Łazy, wprowadzonej Uchwałą Nr III/4/10 Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 20 grudnia 2010r., a obowiązującą od dnia 1.03.2011r. po ogłoszeniu jej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Rodzice nie zgadzający się ze zbyt ich zdaniem
wysokimi opłatami wnieśli o wprowadzenie zmian w treści uchwały z mocą obowiązującą od
września br., a mianowicie w § 3 ust. 1 pkt 1 zamiast ulgi w wysokości 50% od trzeciego i każdego
następnego dziecka w rodzinie uczęszczającego do tego samego przedszkola wprowadzić zapis
dotyczący tej samej ulgi dla drugiego dziecka w rodzinie w tym samym przedszkolu każdego
dziecka pochodzącego z rodziny wielodzietnej. Ponadto poparli moją propozycję wprowadzenia
dodatkowej bezpłatnej szóstej godziny, w czasie której można by realizować różne dodatkowe
odpłatne dla rodziców zajęcia, oferowane w przedszkolu na prośbę i za zgodą rodziców.
W dniach 18-19 marca w Gminie Łazy odbył się rajd Poland Trophy Dragon Winch Extreme.
W imprezie udział wzięło udział 50 załóg samochodowych i quadowych .
18/25

Przetarg.
Ogłoszono przetarg na zadanie p.n. „Remont budynku pełniącego funkcję społeczno – kulturalną
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku – Centrum Wsi Rokitno Szlacheckie”.
Ogłoszono także przetarg na zadanie pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni
mieszaniną emulsji i grysów wbudowanych pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych na
terenie miasta i gminy Łazy w roku 2011 ”.
Odbył się przetarg ustny nieograniczony na zbycie trzech lokali mieszkalnych:
- lokal mieszkalny przy ul. Stara Cementownia 12 a/3 o pow.79,69 m2
– lokal mieszkalny przy ul. Stara Cementownia 12 a/6 o pow. 52,16 m2
– lokal mieszkalny przy ul. Spółdzielczej 8/19 o pow.28,86 m2
Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert na nabycie przedmiotowych lokali.
Odbyłem spotkanie z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. Romana Gostkowskiego, która
planuje organizację warsztatów dla młodzieży na terenie szkoły. W sumie odbędzie się 25 różnych
warsztatów, w tym m.in. warsztaty taneczne, fotograficzne, sportowe, malarskie, kulinarne.
Warsztaty mają na celu integrację młodzieży oraz pokazanie alternatywnych sposobów spędzania
czasu wolnego, a jednocześnie promocję szkoły. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele
Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach, którzy
również włączą się w pomoc w organizacji w/w imprezy.
W Katowicach odbyła się konferencja poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu
Województwa Śląskiego. Omówiono m.in. możliwość zwiększenia puli środków dostępnych
w ramach Programu o kwotę 34 mln euro Pieniądze będą przeznaczone głównie na realizację
projektów z zakresu infrastruktury drogowo-transportowej o znaczeniu regionalnym. Dodatkowe
środki powiększą alokację do poziomu 1,747 mld zł. Nabór projektów w ramach poszczególnych
działań rozpocznie się dopiero po zakończeniu procesu renegocjacji RPO WSL. Proces ten odbywa
się na dwóch szczeblach: na poziomie krajowym i unijnym. Przewidywane zakończenie
renegocjacji planowane jest na koniec obecnego roku. W konferencji „Regionalny Program
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - dziś i jutro" brał udział Marszałek
Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz. Marszałek podziękował beneficjentom za
zaangażowanie w realizację projektów, co przełożyło się na zdobycie dodatkowych środków
unijnych. Zachęcał również do mobilizacji w celu skutecznej realizacji następnych przedsięwzięć.
Szczególny nacisk położono także na problematykę terminowej realizacji harmonogramów
projektów, co jest niezbędnym elementem sprawnego wdrażania programu.
Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz
Powiatowego Zarządu Dróg celem zawarcia umowy użyczenia działki położonej w Łazach przy
ul. Kościuszki, zajętej pod drogę powiatową. Umowę podpisano w dniu 22.03.2011r.
Zgodnie z treścią umowy Starosta Zawierciański reprezentujący Skarb państwa, jak i Powiat
Zawierciański, który zarządza przedmiotową drogą wyrażają zgodę na przekazanie do używania
przez Gminę części tejże drogi od placu dworcowego do skrzyżowania z ul. Wiejską. W ramach
projektu „rewitalizacja centrum Miasta Łazy” Gmina zobowiązała się wykorzystać przedmiot
umowy jako drogę wewnętrzną zgodnie z wytycznymi Programu, czyli drogę wyłączoną z ruchu
tranzytowego za wyjątkiem mieszkańców, zaopatrzenia i służb.
W miesiącu marcu odbyłem również cykl spotkań z przedstawicielami PKP, w tym z Panią Barbarą
Piaszczak zarządcą Rejonu Dworców Kolejowych w Katowicach, które miały na celu
wypracowanie treści umowy dzierżawy budynku dworca w Łazach. 19 listopada Gmina złożyła
wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja centrum Miasta Łazy” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego, który zakłada m.in. modernizację budynku dworca wraz z terenem
przyległym oraz przeznaczenia części pomieszczeń na cele społeczne, w tym utworzenie Izby
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Pamięci oraz Punktu Informacji Turystycznej.. Umowa została podpisana dnia 23 marca pomiędzy
Polskimi Kolejami Państwowymi Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie oraz Gminą Łazy.
Załącznikiem niezbędnym na etapie oceny formalnej wniosku była właściwa umowa dzierżawy
budynku dworca oraz części ul. Kościuszki, która gwarantuje utrzymanie co najmniej 5-letniego
okresu trwałości i celów projektu Podpisanie umów z PKP oraz Powiatem Zawierciańskim
umożliwiło złożenie uzupełnień wniosku w dniu 23 marca.
Ponadto informuję Państwa, że w dniu 18 marca br. uczestniczyłem w Starostwie Powiatowym
w Zawierciu w spotkaniu, tematem którego była modernizacja linii kolejowej E 65-Południe.
W spotkaniu tym uczestniczył również Pan Władysław Nowak.
W dniach 10,11,21,22,28 marca uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych Wspólnot
Mieszkaniowych w których Gmina ma swoje udziały. Tematem wszystkich zebrań było
sprawozdanie finansowe za rok 2010, ustalenie zaliczek na fundusz remontowy i eksploatację oraz
ustalenie planów remontów na rok bieżący.
Informuję, że w dniach od 28 marca do 18 kwietnia br. jest przeprowadzana, wzorem lat ubiegłych,
na terenie całej Gminy akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych u źródła. Terminy zbiórki są
dostępne na stronie bip Urzędu Miejskiego, jak również na rozwieszanych ogłoszeniach. Koszty za
zbieranie odpadów ponosi Gmina.
W okresie od 22 stycznia do 25 marca 2011 r. uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczowyborczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łazy. Sprawy ochrony
przeciwpożarowej były priorytetowym tematem dyskusji wszystkich walnych zebrań. Poruszano
również temat doposażenia jednostek w sprzęt ochrony i uzbrojenia osobistego oraz remonty
budynków strażackich. Dokonano wyboru Zarządów OSP, wybrano przedstawicieli do Zarządu
Miejsko-Gminnego ZOSP RP oraz delegatów na Zjazd Gminny Związku.
Brałem udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zawierciu, którego głównym tematem było omówienie
przygotowań do Zjazdu Związku oraz sprawa podziału dotacji przyznanych dla poszczególnych
gmin, do zakupu sprzętu pożarniczego.
Ponadto informuje, iż w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach przeprowadzono eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, oraz podsumowano
XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego , propagujące ochronę przeciwpożarową
wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach.
W dniu 23 marca br. W Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyła się konferencja Fundacji
Wspomagania Wsi na temat modelu upowszechniania edukacji finansowej wśród mieszkańców
wsi i małych miast. Pani Marta Grzesica - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród
i Chruszczobród -Piaski prezentowała rolę organizacji trenerskich w szerzeniu edukacji finansowej
na terenach wsi i małych miast – przykład dobrych praktyk. W konferencji brał udział także Pan
Przewodniczący Maciej Kubiczek.
Brałem udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu .
Tematem posiedzenia było między innymi :
1.aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim,
2.struktura wydatkowania środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
w 2011 r.,
3. Opinia w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia w szkołach średnich.
Materiał przekazałem do Biura Rady.
W dniu 29 marca br. w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się podsumowanie i edycji programu
edukacyjnego Centrum Aktywności Lokalnej zrealizowanego w ramach programu Rozwoju
Bibliotek pod nazwą "Biblioteka miejsce aktywności lokalnej”.
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W trakcie konferencji Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach dokonała prezentacji na
temat "Edukacja i współpraca biblioteki w środowisku lokalnym". Nasza biblioteka została
uhonorowana wyróżnieniem specjalnym za udział w Programie Rozwoju Bibliotek.
Również w dniu wczorajszym
brałem udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu
Nadzorującego Program "Ochrona Przeciwosuwiskowa" w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
W okresie między sesjami wydałem zarządzenia w sprawie:
-

-

-

-

-

zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok
budżetowy.
ustalenia niektórych cen i opłat.
wprowadzenia tradycyjnego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych jako
podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
nabycia na rzecz Gminy Łazy działek nr 1178/3 i 1178/5 położonych w Grabowej.
ustalenia miesięcznego limitu rozmów prowadzonych w sprawach służbowych
z komórkowych telefonów służbowych.
Opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Łazy w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży.
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu
„Szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolu i w szkołach oraz
przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć w ramach tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć tych nauczycieli”.
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu
„Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych z przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez gminę Łazy oraz ustalenia
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego”.
umorzenia wierzytelności najemców z tytułu czynszu mieszkalnego i odsetek.
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23.03.2011 r. i przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łazach przy ul. Spółdzielczej
i ul. Nałkowskiej oraz w Wysokiej przy ul. Paderewskiego.
ewidencji w zakresie wydatków strukturalnych realizowanych przez Gminę Łazy
a ewidencjonowanych przez Urząd Miejski w Łazach.
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Łazy
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu
zmiany uchwały Nr XXXVI/284/10 Rady Miejskiej w Łazach z 26 lutego 2010 r. w sprawie
określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy.
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przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu
uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego
zasobu nieruchomości”.

Do punktu nr 21.
Maciej Kaczyński- Burmistrz Łaz - odpowiedział radnemu Janowi Hoffmanowi, iż corocznie
powtarzają się opinie o opieszałości Gminy w stosunku do klubów sportowych.„Prosiliśmy kluby
żeby jak najszybciej przesyłały nam sprawozdania finansowe za rok poprzedni, żebyśmy mogli je
jak najszybciej sprawdzić, dzięki czemu szybciej ogłosimy konkurs na współfinansowanie zadań
sportowych realizowanych na terenie Gminy. Do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy ani jednej
oferty”. .
Pan Burmistrz przyjął sygnał radnej Anny Staniaszek, w sprawie Gimbusa i przyznał, że jest to
temat do rozmowy, a to że autobus szkolny jest wciąż w tak dobrym stanie, możemy zawdzięczać
jedynie jego kierowcy.
Radnemu Dariuszowi Tabasowi Pan Burmistrz odpowiedział, iż ulica Reja będzie poprawiana
w ramach gwarancji.
Radnemu Zenonowi Głąbowi, Burmistrz odpowiedział, że Plan Odnowy Miejscowości Rokitno
Szlacheckie jest planem na lata 2010-2017, dlatego punkty, o których Radny wspomniał są
w trakcie realizacji.
Radnej Marcie Grzesicy powiedział, że temat dot.przepustu na prywatnej posesji zostanie
załatwiony.
Na pytanie Radnej Marii Stempel, Burmistrz odpowiedział, że umowa zawarta z TBS Myszków
była umową intencyjną, a więc działka nie została przekazana. Ponadto przypomniał, że
w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach organizowano w tej sprawie kilka spotkań z mieszkańcami,
jednakże okazało się iż jest małe zainteresowanie w tym temacie. Obecnie Urząd poszukuje innych
podmiotów, chętnych na wybudowanie dwóch bloków mieszkalnych na wspomnianym terenie.
Radnemu Leszkowi Bogłowskiemu Pan Maciej Kaczyński odpowiedział, że przygotuje w tej
sprawie spotkanie z dyrekcją energetyki.
Do punktu nr 22.
Radny Władysław Nowak – powiedział”Pan Przewodniczący po złożeniu przez Burmistrza
informacji za okres między sesjami nie zapytał Radnych, czy mają uwagi, więc w tym punkcie
zabiera głos i chce się odnieść do jednej sprawy.
Na ostatniej sesji sporo mówił na temat jakości tych sprawozdań i stwierdza, że nie do końca jest z
nich zadowolony. Dodał, że może trzeba między Radą a Panem Burmistrzem uzgodnić, żeby tylko
te najważniejsze sprawy były przedmiotem tego sprawozdania. Na ostatniej sesji Pan Burmistrz
powiedział między innymi, że spotkał się z Panem Markiem Ostrowskim Kierownikiem
DYCKERHOFF Polska Sp. zo.o. Zakład w Wysokiej w sprawie podejmowanych przez właściciela
spółki decyzji. Według uzyskanych informacji Zakład ma ulec podziałowi i sprzedaży jako odrębna
nieruchomość na rzecz mniejszych firm z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Sprawa,
która mnie jako kolejarza najbardziej interesuje w ramach tych podziałów ma być również
wydzielona bocznica kolejowa łącząca zakład z węzłem kolejowym PKP.
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Z informacji Pana Burmistrza wynikało, że są podejmowane działania dla wykorzystania tej
bocznicy. Ten majątek, który kiedyś został wybudowany to jest to kilkanaście kilometrów torów,
jest to urządzenie do rozładunków wywrotnica wagonów, system taśmociągów i przy dzisiejszych
cenach uważa, że za 20 mln.zł takiego majątku by się nie wybudowało. W między czasie
spotkaliśmy się na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Niegowonicach. Radny dodał, że
mieszka na Borach i wydawało mu się, że następuje proces demontażu tej bocznicy i dzisiaj
jest taka sytuacja, że bocznicy w Cementowni Wysoka nie ma, jest po prostu zdemontowana,
przyszedł ktoś, wykupił ten majątek i prawdopodobnie za cenę złomu zostanie to zbyte. Zbliżamy
się bardzo szybko do momentu kiedy z Cementowni Wysoka pozostaje tylko przysłowiowe
wspomnienie. Chodzi właśnie o jakość tej informacji, bo jako kolejarz, Radny z terenu naszej
Gminy i Gminy zawsze to podkreślam miasto, które powstało i rozwijało się dzięki kolei, jest to
bardzo istotna sprawa. W woli wyjaśnienia bocznica bo często posługuję się tym terminem,
bocznica czasami dla bocznego toru a jest to punkt ładunkowy, gdzie po prostu kolej w przypadku
naszym PKP
Zakład
CARGO realizuje przewozy. Były lata, gdzie na tej bocznicy
wyładowywaliśmy i załadowywaliśmy ponad 1mln 200 tys. ton cementu, 600 tys. ton węgla.
Jest to ostatni element tej infrastruktury w ramach węzła kolejowego PKP Łazy, który
rzeczywiście jeszcze nadawał się do użytku, bo ta bocznica była nie dawno zmodernizowana i w tej
chwili tak jak powiedziałem nie istnieje. Teraz można by było wrócić do czasów przedwojennych i
wybudować na planie tej bocznicy drogę do Wysokiej bo kiedyś taka była. My poszukujemy
terenów pod inwestycje, poszukujemy inwestorów i czy wszystko zostało zrobione, żeby do tego
nie dopuścić. Radny zwracając się do Pana Burmistrza powiedział, że dla niego jest to po prostu
kompromitacja, bo Pan mówi, że coś się dzieje a bocznica fizycznie jest likwidowana. Należy się
nad tym zastanowić. Poddaję pod rozwagę jakość przekazywanych przez Burmistrz informacji.
Jako przykład podaję tą informację , bo sytuację znam. Ale jeżeli wszystkie informacje wyglądają
tak jak ta, która jest zdezinformacfją, wówczas on jako Radny musi się zastanowić, bo żeby Rada
podejmowała dobre decyzje musi być informowana w sposób, który musi pomagać w ich
podejmowaniu, a takla informacja jest zdezinformacją, która wprowadza tylko zamieszanie.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – zwracając się do Wysokiej Rady i gości zaproszonych
powiedział, że sugestie, czy rozważania Pana Radnego dopóki są rozważaniami to nie będzie się do
nich odnosił. Natomiast Pana Radnego wypowiedź jest skandaliczna poniżej wszelkich
dopuszczalnych norm. Zwracając się do Radnych zapytał jak tą jakość mierzyć, bo ma tylko
Państwa poinformować jaką nabył wiedzę. Skandaliczne jest to , że nie tylko Pan Radny odnosi się
do jego wystąpień. Natomiast skandaliczne jest to, że Pan wiedział na zebraniu sprawozdawczowyborczym OSP w Niegowonicach, które odbyło się 12 marca i Pan Radny wiedział, że jest
rozbierana bocznica kolejowa i dopiero 30 marca br. o tym informuje Radę i Burmistrza. Idąc Pana
Radnego tokiem myślenia uważa, że Radny nie zareagował dlatego, żeby mieć powód do
wystąpienia. Pan Burmistrz dodał, że nie może odpowiadać za własność prywatną. Pan Radny
mieszka na Borach i czy zwrócił się do Pana Przewodniczącego, czy do niego że jest taki proceder
ma miejsce. Pan Burmistrz dodał, że na spotkaniu z Panem Ostrowskim rozmawiał o tym, że jeżeli
by była taka konieczność, że chcieli by rozbierać tą bocznicę to prosił o taką informację, bo nie
można dopuścić do takiego stanu rzeczy.
Odpowiadając na pytanie Radnego Nowaka, czy zrobiliśmy wszystko w tym kierunku żeby tego
uniknąć odpowiem za Pana „ Pan akurat mając tą wiedzę nie zrobił nic”.
Zwracając się do Radnych poprosił, aby na Komisjach Rady Radni sprecyzowali w jakim
charakterze mają być informacje z prac między sesjami. Dodał, że przez jakiś czas informację
składał na ręce Pana Przewodniczącego w formie pisemnej, gdyż odnosił takie wrażenie że nie było
w ogóle zainteresowania ze strony Radnych tym co się w Gminie dzieje. Odstąpiłem od tego bo
uważam, że na sesji są również obecni Sołtysi, którzy lubią wiedzieć co się w ich środowisku
dzieje.
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Zwrócił się do Radnego Nowaka, aby nie wprowadzał tej debaty do takiego poziomu bo się z tym
nie pogodzi i Radni może na ten temat się wypowiedzą. Pan mając na ten temat wiedzę przez tyle
dni nic nie zrobił.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że nie widzi nic skandalicznego w swojej wypowiedzi, a
jeżeli to jest skandalem to trzeba podać definicję skandalu. Kiedy myśmy rozmawiali wówczas te
decyzje zostały podjęte dużo wcześniej i nie można było już nic zrobić. Kiedy Pan Burmistrz
rozmawiał z Dyrektorem Ostrowskim, wtedy był czas i miejsce porozmawiać poważnie i gdyby
Pan mnie zaprosił na takie spotkanie mógłbym Wam coś doradzić w tej kwestii a potem już było
za późno.
Radny Zenon Głąb – powiedział, że nowe wnioski dot. Klubów Sportowych był trudne do
wypełnienia.
W odpowiedzi Radnemu Pani Sekretarz powiedział, że nikt jej w tym zakresie do tej pory nie
zgłaszał o trudności w wypełnieniu oferty. My jesteśmy od tego aby Państwu pomagać.
Wojciech Cabala – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Łazach:
– zgłosił brak znaku informacyjnego ul.Mokra,
– uważa, że punkt porządku sesji „ Wolne wnioski i informacje ” powinien być przed
„Odpowiedziami na zapytania”, aby Sołtysi mogli zabierając głos i uzyskać odpowiedź,
– zaproponował, aby zbiórka wielkogabarytowych odpadów również obejmowała takie
odpady jak gruz, okna, opony itd.,
– zawnioskował o wymianę lustra na skrzyżowaniu ul.Okrzei z ul.3-go Maja.
Do punktu nr 23.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - przedstawił Radnym
korespondencję, jaka w okresie międzysesyjnym wpłynęła do Rady Miejskiej w Łazach.Dodał, że
pisma zadekretował do poszczególnych Komisji Rady. Poinformował również
o odbytych Komisjach w okresie międzysesyjnym.
Do punktu nr 24.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek obrad został
wyczerpany, w związku z czym o godzinie 13.35 ogłosił zamknięcie VI/2011 Sesji Rady Miejskiej
w Łazach.
Materiały będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji stanowią załączniki do protokołu.
Szczegółowy przebieg obrad Sesji znajduje się na nagraniu dźwiękowym.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:Teresa Kurzacz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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