P R O T O K Ó Ł Nr VII/11
z Sesji Rady Miejskiej w Łazach
odbytej w dniu 20.05.2011 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 :
- Radna Marta Grzesica - obecność usprawiedliwiona – delegacja służbowa.
- Radny Jan Hoffman

- 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
Prezes Zarządu Spółki „PROMAX” – Mariusz Kołton
Poseł na Sejm RP - Waldemar Andzel
Mieszkańcy MiG Łazy
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Do punktu nr 1.
Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach.

dokonał

Maciej

Kubiczek

-

Na podstawie listy obecności stwierdził, że na Sesję przybyło 13 Radnych.
Do punktu nr 2.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że Radni otrzymali
zawiadomienia o Sesji z proponowanym porządek obrad wraz z materiałami.
Lesław Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – odczytał
proponowany porządek obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło pismo Pana Burmistrza o
wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad Sesji – „Podjęcie uchwały w
sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Łazach” o czym Radni byli poinformowani na Komisjach Rady.
Zaproponował, aby projekt uchwały Wysoka Rada rozpatrywała w punkcie 17 i
jednocześnie ulega zmianie dalsza kolejność porządku obrad Sesji.
Przewodniczący zapytał Radnych, czy wnoszą inne zmiany do porządku obrad.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
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 VI/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia
30 marca 2011 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwał w sprawie zaciągnięcia
pożyczki i kredytów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w
wysokości 2.586.051 zł.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w
wysokości 725.192 zł.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w
wysokości 1.200.000 zł.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w
wysokości 3.371.541 zł.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Łazy ustaloną przez Zakład
Utylizacji EKO SOS sp.z o.o. w Wysokiej od dnia 01.07.2011 r. do dnia
30.06.2012 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla PROMAX
sp. z o.o. w Łazach na okres od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wyboru formy
prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie transportu zbiorowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: odstąpienia od przetargowego zawarcia
umów najmu nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie:
- określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego;
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
- określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym
stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne
stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz przyznawania
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć w ramach tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć tych nauczycieli;
-ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów, nauczycieli prowadzących gimnastykę
korekcyjną
i nauczycieli współorganizujących kształcenie w oddziałach
integracyjnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: zniesienia niektórych jednostek
pomocniczych Gminy Łazy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach.
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 VI/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 30.03.2011 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 VI/2011 z Sesji
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30.03.2011 r.

Do punktu nr 4.

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt zmian
do budżetu na rok 2011 obejmuje zwiększenie planu dochodów budżetowych o
kwotę 27.672 zł w tym zmniejszenie planu subwencji oświatowej o 928 zł,
zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu zamiany działek o 26.600 zł oraz
zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu zwrotu środków finansowych za
zakupione krzesła o 2.000 zł.
Zmiana planu wydatków budżetowych, to zwiększenie ich o 128.600 zł z czego
26.600 zł na zamianę działek, 100.000 zł z przeznaczeniem na odtworzenie
i konserwację rowów przy drogach gminnych, 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup
krzeseł do Przedszkola Nr 1 w Łazach oraz przeniesienie kwoty 52.875 zł z planu
wydatków projektu rozwoju przedsiębiorczości z przeznaczeniem na aktualizację
studium wykonalności projektu termomodernizacji placówek oświatowych w
wysokości 4.290 zł, opracowanie studium wykonalności projektu instalacji solarów
14.145 zł i 34.440 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego tegoż
projektu.
W wyniku proponowanych zmian zwiększeniu ulegnie deficyt budżetowy o kwotę
100.928 zł. Proponuje się pokrycie tego deficytu środkami wolnymi.

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.
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W głosowaniu udział brało 13 Radnych.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za, podjęła Uchwałę
Nr VII/49//11 w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2011 rok.

Do punktu nr 5.

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że w związku z dokonaną
nowelizacją budżetu gminy na rok 2011 oraz wynikającymi z tego faktu zmianami
Wieloletniej Prognozy Finansowej niezbędne jest uchylenie podjętych przed
nowelizacją uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytów.
Uchwały te będą musiały być podjęte ponownie, ale z datą po nowelizacji budżetu.
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 jednogłośnie ( 13 głosów za, podjęła Uchwałę
Nr VII/50/11 w sprawie: uchylenia uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki
i kredytów.

Do punktu nr 6.

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że zgodnie z uchwałą
budżetowa na rok 2011 jednym ze źródeł finansowania deficytu Gminy w roku 2011
mają być pożyczki zaciągane w WFOŚ i GW. Pożyczki maja być zaciągnięte na
budowę kanalizacji i oczyszczalni w Łazach oraz termomodernizację SP w
Ciągowicach. Przedkładany projekt uchwały dotyczy przyznanej w roku ubiegłym
pożyczki, której nie uruchomiono ze względu na zmianę harmonogramu robót. Z tego
też względu wymagana jest nowa uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
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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 jednogłośnie ( 13 głosów za, podjęła Uchwałę
Nr VII/51/11 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości
2.586.051 zł.

Do punktu nr 7.

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że zgodnie z uchwałą
budżetowa na rok 2011 jednym ze źródeł finansowania deficytu Gminy w roku 2011
mają być pożyczki zaciągane w WFOŚ i GW. Pożyczki maja być zaciągnięte na
budowę kanalizacji i oczyszczalni w Łazach oraz termomodernizację SP w
Ciągowicach. Przedkładany projekt uchwały dotyczy pożyczki na termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej w Ciągowicach.
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 jednogłośnie ( 13 głosów za, podjęła Uchwałę
Nr VII/52/11 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 725.192
zł.
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Do punktu nr 8.

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że zgodnie z przyjętym przez
Wysoką Radę budżetem Gminy Łazy na rok 2011 zaplanowano przychody budżetu
w wysokości 9.149.328 zł z tego kredyty w wysokości 4.571.541 oraz pożyczki w
wysokości 3.311.243 zł. Aktualnie przedkładamy projekt uchwały na zaciągnięcie
kredytu w wysokości 1.200.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

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 jednogłośnie ( 13 głosów za, podjęła Uchwałę
Nr VII/53/11 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości
1.200.000 zł.

Do punktu nr 9.

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że zgodnie ze
znowelizowanym przez Wysoką Radę budżetem Gminy Łazy na rok 2011
kredyty
zaplanowano przychody budżetu w wysokości 9.149.328 zł z tego
w wysokości 4.571.541 zł oraz pożyczki w wysokości 3.311.243 zł. Aktualnie
przedkładany projekt uchwały na zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.371.541 zł
z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć finansowanych ze
środków unijnych, to jest modernizację wodociągu w Chruszczobrodzie (zadanie
niezaliczkowane środki gmina otrzyma po realizacji) oraz budowę oczyszczalni
i kanalizacji w Łazach (zadanie zaliczkowane w wysokości do 75 % wkładu środków
unijnych).

Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Budżetowej była
pozytywna 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 ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VII/54/11 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości
3.371.541 zł .

Do punktu nr 10.

Pan Ryszard Hyla – Prezes Zakładu Utylizacji EKO SOS sp.z o.o. w Wysokiej –
powiedział, że w wyniku wprowadzonych zmian stawki w zakresie odprowadzenia
ścieków kształtują się następująco:
- budynki mieszkalne, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki oświatowe
świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym – 7,33 zł/m3,
- przemysł, przedsiębiorcy i pozostali usługowcy – 20,80 zł/m3.
Dodał, że ścieki przemysłowe jakie występują pochodzą z piekarni i masarni, które
muszą wywozić do Zawiercia i cena za 1m3 wynosi 25 zł dlatego jest ta stawka
20,80 zł/1 m3.
W związku z tym zwrócił się do Radnych o podjęcie uchwały z proponowanymi we
wniosku cenami.
Materiały w tej sprawie stanowią załącznik do protokołu.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że projekt uchwały zmierza do tego, żeby
tą taryfę zatwierdzić, jeżeli Radni zatwierdzą to uchwała wejdzie w życie, jeżeli
uchwała nie uzyska większości to uchwała nie zostanie podjęta a taryfa i tak wejdzie
w życie.
Komisja Rozwoju i Promocji przyjęła do wiadomości projekt uchwały w omawianej
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 nie podjęła większością głosów
( 10 głosów
przeciwnych, 2 głosy za i 1 głos wstrzymujący ) Uchwały w sprawie:
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy
Łazy ustaloną przez Zakład Utylizacji EKO SOS sp.z o.o. w Wysokiej od dnia
01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r.

Do punktu nr 11.

Prezes Zarządu Spółki „PROMAX” – Mariusz Kołton – powiedział, że zgodnie z
art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r Nr.123.poz.858) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy, przedstawiam do zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Łazy
przez PROMAX Sp. z o.o. na okres od 1.07.2011r do 30.06.2012 r.
Proponowane stawki dla 1m3 wody i 1m3 ścieków to :
- 1m3 wody – 4,61 zł/m3 (netto) dla gospodarstw domowych, przemysłu i pozostałych
odbiorców; jest to wzrost o 0,67 zł/m3 w stosunku do roku 2010,
- 1m3 ścieków – 6,13 zł/m3 (netto) dla gospodarstw domowych, przemysłu i
pozostałych odbiorców: jest to wzrost o 0,14 zł/m3 w stosunku do roku 2010,

Opłata abonamentowa za dostarczaną wodę
i odprowadzane ścieki wynosi
7,48 zł/miesiąc (netto) i pozostaje na poziomie cen roku 2010.
Stawki przedstawione w taryfie są wynikiem podziału planowanych kosztów
przez planowaną sprzedaż. Zarówno planowane koszty sprzedaży jak i wielkość
planowanej sprzedaży dotyczą okresu od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012r.
Zgodnie z art. 24 ust. 4, zostały zweryfikowane koszty przedstawione w taryfie
przez PROMAX Sp. z o.o. Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy.
Dodał, że cena wody nie uległa zmianie od 3 lat.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji zaopiniowała
pozytywnie.
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Grzegorz Kowalik – Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji – powiedział,
że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, gdyż wzrost cen został
przygotowany realnie w przeciwieństwie do przedstawionych cen przez Zakład
Utylizacji EKO SOS w Wysokiej. Radni będą głosować za podjęciem tej uchwały.
Władysław Nowak – Radny – powiedział, że będzie głosował za tym projektem
uchwały, przyjmuje wszystkie uzasadnienia Pana Prezesa . Na ostatniej sesji Rada
podjęła uchwałę 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. Uważa, że te środki są potrzebne, żeby
stan techniczny tego majątku poprawić, żeby na przyszłość to zadanie było
realizowane bez przeszkód.
Radna Maria Stempel – zapytała dlaczego w Chruszczobrodzie cena wody wynosi
3,83 zł natomiast w Łazach po podwyżce będzie wynosiła 4,98 zł czyli 1,15 zł więcej.
Przy tej sprawie zaciągamy kredyt w kwocie 3.371.541 zł. na Chruszczobród.
Pieniądze za dostarczanie wody idą do Zakładu Usług Komunalnych w Siewierzu.
Radna dodała, że to może Siewierz wyremontuje naszą nitkę wodociągową , która
jest w bardzo złym stanie. Zapytała czy będzie przyjętych więcej pracowników do
usuwania awarii. Ma takie sygnały, że tych pracowników jest mało i woda się leje.
Zapytała czy Pan Prezes i Pan Burmistrz myślą o tych mieszkańcach, którzy mają
800 zł emerytury, drożeje żywność , gaz, światło i teraz woda. Mieszkańcy wiedzieli,
że Prezes będzie tak gospodarował, że nie będzie podwyżek. Radna
zakwestionowała stan zatrudnienia w PROMAX-się jak również wysokość środków
finansowych przeznaczonych dla pracowników fizycznych. Dodała, że będzie
przeciwna podwyżce stawki wody.
Prezes Zarządu Spółki „PROMAX” – Mariusz Kołtun – wyjaśniając Radnej
dlaczego jest tak niska cena wody w Chruszczobrodzie powiedział, że zakład nie
inwestuje w Chruszczobrodzie a tylko jest opłata za dostarczanie wody. Nasza
działalność nie może się tylko opierać na usuwaniu awarii. Hydrofor w Pasiekach nie
był robiony przez 15 lat , mieszkańcy nie mieli tam wody i zrobiliśmy to. Przez 1,5
roku inwestujemy tam gdzie jest konieczność i idziemy w kierunku wymiany
odcinków, które tego wymagają. Jeżeli chodzi o pracowników możemy mieć nawet
20 ale cena wody nie będzie na takim poziomie a o wiele droższa. Cena wody w
Chruszczobrodzie jest niska, bo tam nie robi się żadnych nakładów na tą sieć.
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.
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W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 11 głosów za, 1 głos przeciwny,
1 wstrzymujący ) podjęła Uchwałę Nr VII/55/11 w sprawie: zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
dla PROMAX sp. z o.o. w Łazach na okres od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca
2012 r.
Do punktu nr 12.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Komunalnego – powiedziała , że w wyniku
postępowania prowadzonego na podstawie uchwały wskazanej w § 1 udzielono
koncesji na przewozy w zakresie gminnego transportu zbiorowego Przedsiębiorstwu
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Olkuszu. Przewoźnik ten jednak bez zachowania
okresu wypowiedzenia rozwiązał umowę z dniem 15 lutego 2011 r., a w ocenie
Urzędu Miejskiego w Łazach uczynił to bezprawnie, wobec czego naliczono mu
stosowne kary umowne. Gmina stanęła wobec sytuacji w której brak było podmiotu
do wykonywania zadań gminy. Jednocześnie z dniem 1 marca 2011 r. weszła w
życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
nr 5 poz. 13), która istotnie zmienia zasady obowiązujące dotychczas w tej materii.
Wobec rozwiązania umowy koncesji przez przewoźnika oraz wejścia w życie nowej
regulacji nie jest możliwe zachowanie wymogów nowej ustawy w zakresie procedury
udzielenia koncesji, a w szczególności rocznego okresu poprzedzającego zawarcie
umowy przewidzianego w art. 23 ust. 1 nowej ustawy. Wobec powyższego na okres
do jednego roku istnieje możliwość zawarcia umowy organizującej gminne przewozy
zbiorowe na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z zakłóceniem w
świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego spowodowanym
rozwiązaniem umowy przez dotychczasowego operatora. Po upływie rocznego
okresu zostanie przeprowadzone postępowanie koncesyjne już w zgodzie z nową
ustawą.
W celu dostosowania regulacji gminnych do zmienionego stanu prawnego uchylenie
przedmiotowej uchwały jest konieczne, gdyż w obecnym stanie prawnym jest ona
niewykonalna.
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 ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr
VII/56/11
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wyboru formy
prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie transportu zbiorowego.
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Do punktu nr 13.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Komunalnego - powiedziała, że wskazane
w uchwale lokale są przedmiotem umów najmu z konkretnymi osobami, które
prowadzą w nich działalność od kilku lat. Obie osoby zwróciły się o przedłużenie
umów w związku z kończącym się okresem trwania dotychczasowych umów. Zasadą
jest zawieranie umów najmu powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony w drodze
przetargu. Rada może jednak wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargowego tryby
zawarcia tych umów.
Biorąc pod uwagę fakt, że z wnioskiem o zawarcie nowych umów wystąpili
dotychczasowi najemcy zasadne jest odstąpienie od przetargowego tryby zawarcia
umów aby lokale pozostały w dalszym ciągu w ich rękach.
Chętnych do zabrania głosu nie było, wobec czego Przewodniczący Rady zapytał,
czy są 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 ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VII/57/11 w sprawie:odstąpienia od przetargowego zawarcia umów najmu
nieruchomości.

Do punktu nr 14.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury - Ustawa z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.
zm.) w art. 42 ust. 7 zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia w drodze
uchwały:
1. zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dyrektora i wicedyrektora szkoły
oraz innych osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub
realizujących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko kierownicze,
2. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego,
3. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym wymiarze godzin,
4. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, a więc np. pedagogów
szkolnych, psychologów, logopedów, terapeutów, instruktorów gimnastyki
12

korekcyjnej i nauczycieli współorganizujących kształcenie w oddziałach
integracyjnych.
Wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) nowelizacja spowodowała konieczność
podjęcia nowej uchwały w sprawie obniżek pensum dyrektorów i wicedyrektorów. W
związku z tym zaistniała również możliwość uregulowania w naszej gminie
pozostałych spraw związanych z delegacją zawartą w art. 42 ust. 7 KN w sprawie
ustalania przez organ prowadzący pensum niektórych nauczycieli. Wprowadzone
zmiany mają na celu uporządkowanie w jednym dokumencie wszystkich spraw
wynikających z w/w artykułu KN i w stosunku do dotychczas obowiązujących uchwał
polegają na:
1. uporządkowaniu wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, które powinien
zrealizować dyrektor i wicedyrektor w obniżonym tygodniowym wymiarze,
2. uzupełnieniu wykazu stanowisk nauczycieli zatrudnianych w gminnych
placówkach oświatowych, dla których organ prowadzący określa tygodniowy
wymiar godzin zajęć obowiązkowych,
3. wprowadzeniu zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego
Bez zmian zostały uwzględnione zapisy wprowadzone uchwałą z 13.07.2009r.
dotyczące ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające
nauczycieli w dniu 5.04.2011r. (pierwsza wersja projektu) oraz w dniu 28.04.2011r.,
5.05.2011r. i 9.05.2011r. (obecna poprawiona wersja projektu).
Przewodniczący Rady zapytał, czy są 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 ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr
VII/58/11 w sprawie - określenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
- określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym
stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska
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kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz przyznawania zwolnienia od
obowiązku realizacji zajęć w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć tych nauczycieli;
-ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów, nauczycieli prowadzących gimnastykę
korekcyjną
i nauczycieli współorganizujących kształcenie w oddziałach
integracyjnych.

Do punktu nr 15.

Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że przedłożony projekt uchwały
określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w
ramach inicjatywy lokalnej.
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem
organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art.3.ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć wniosek o realizację
zadania publicznego w zakresie:
1) działalności obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub
remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów
architektury stanowiących własność jst,
2) działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki,
ochrony dóbr5 kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji
wolontariatu,
3) edukacji, oświaty i wychowania,
4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Stosownie do zapisu art.19 c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Rada Miejska określa tryb i szczegółowe kryteria oceny
wniosków, które powinny między innymi uwzględniać wkład pracy społecznej w
realizację inicjatywy lokalnej. Po uwzględnieniu wniosku Burmistrz zawiera umowę o
wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą na czas określony. Zobowiązanie
wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach
pieniężnych lub rzeczowych. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego.

Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji Rozwoju i Promocji była
pozytywna jednogłośna . Następnie zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.

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 jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr VII/59/11 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Do punktu nr 16.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt uchwały w
sprawie : zniesienia niektórych jednostek pomocniczych Gminy Łazy tj.: Osiedle Nr 1,
Osiedle Nr 2 i Osiedle Nr 3 .
Uchwałą Nr XV/107/96 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26.09.1996 r. uchwalono
Statut Osiedli.
W Statucie wskazano Osiedle jako jednostkę pomocniczą tworzoną przez Radę
Miejską w drodze uchwały na zasadach określonych w statucie Gminy Łazy.
Na naszym terenie mamy 17 jednostek pomocniczych , 14 Sołectw i 3 Osiedla
O ile podział Gminy na Sołectwa jest w pełni uzasadniony to nad osiedlami należy
się zastanowić zwłaszcza w takim układzie jakie w naszej Gminie są. Żeby takie
oddziaływanie było skuteczne powinno być takich osiedli 7 albo 8. W Łazach mamy
7 Radnych .
Sołectwa odgrywają istotną rolę, mając realny wpływ na kształt wspólnoty
samorządowej, ułatwiają wykonywanie zadań publicznych i poszerzają udział
mieszkańców w bezpośrednim zarządzaniu sprawami lokalnymi, realizują tym
samym zasadę subsydiarności . Sołectwa występują z wnioskami o pozyskanie
środków pozabudżetowych na realizację zadań własnych gminy, mają możliwość
korzystania z funduszu sołeckiego i realizacji przedsięwzięć, które są zadaniami
własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze
Strategią Rozwoju Gminy. Niestety Osiedla jako jednostki pomocnicze w aktualnym
stanie prawnym takich możliwości jak Sołectwa nie mają. W obecnym stanie
prawnym mieszkańcy Łaz mają swoją reprezentację poprzez siedmiu radnych. Statut
Gminy ponadto zawiera zapis dotyczący inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców
(tzw. obywatelska inicjatywa uchwałodawcza), istnieje również możliwość składania
przez mieszkańców petycji. Biorąc pod uwagę różnorodność form realnego udziału
mieszkańców naszej Gminy w kształtowaniu wspólnoty samorządowej, wydaje się
być zasadnym zniesienie jednostek pomocniczych w postaci Osiedli.
Zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami naszej Gminy i
sporządzony protokół, który następnie odczytała.
Odczytany protokół stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady - poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji projekt ten
zaopiniowała pozytywnie.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że sądził iż w pierwszej kolejności głos
zabiorą najbardziej zainteresowani czyli Przewodniczący Zarządów osiedlowych.
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Dodał, że chce podtrzymać swoje stanowisko jak na Komisji i uważa, że likwidacja
osiedli jest decyzją złą, która prowadzi do pogorszenia samorządności Gminy i
dostępu do informacji w ramach tego co się dzieje w Gminie. Przypomniał, że
jednostki pomocnicze powstały po przemianach w 1990, jest to zdobycz tej
demokracji. Dzisiaj te argumenty jakie przedstawił Burmistrz to nijak się mają do tej
małej ojczyzny jaką jest Gmina. Nie rozumie poczynań Burmistrza Kaczyńskiego,
który w marcu br. przedstawia Radnym uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów w
jednostkach pomocniczych Gminy w tym tych osiedla w maju w sprawie likwidacji.
Może nie do końca zostały wykorzystane osiedla, ale jednak była więź na forum
Rady. Zgłaszali potrzeby mieszkańców. Osób uczestniczących w konsultacji było
zbyt mało do ilości mieszkańców Łaz. Należało poszerzyć współpracę. Uważa, że od
tej decyzji należy odstąpić. Radnych w Łazach jest 7 ale np.Trójkąt nie ma
reprezentanta. Realizacja tej uchwały doprowadzi do braku solidarności społecznej i
należy do tego nie dopuścić. W klubie Radnych Łazy 2010 też nie ma
jednomyślności w tej sprawie lecz on jako Radny będzie głosował przeciwko podjęciu
uchwały w sprawie likwidacji osiedli.
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński – nie zgadza się z Radnym Nowakiem, że
podjęcie tej uchwały wpłynie w sposób negatywny na samorządność. To nie jest
nasza wina ustawodawca nie przewidział umocowań dla Zarządów Osiedli. Kiedy
odnawialiśmy kapliczkę na Oś.Młynek nie było możliwości pozyskać jakichkolwiek
funduszy. To Parafia mogła je pozyskać, a Osiedle nie. Inaczej jest to w Radzie
Sołeckiej.To ma być organ, który wspiera działalność Burmistrza. Z
Przewodniczącymi Zarządów Osiedli kontaktujemy się, zgłaszają potrzeby i
rozmawiamy o tych oddolnych sprawach. Mieszkańcy zgłaszają również sami
problemy jak takie występują. Na osiedlach powstają wspólnoty mieszkaniowe, gdzie
się spotykamy i mówimy na temat problemów mieszkańców bloków. W chwili gdy
ustawodawca zmieni i stworzy narzędzia do pozyskiwania środków będziemy
wówczas powoływać te osiedla. Każde Sołectwo posiada plac zabaw albo będzie
posiadać, natomiast miasto ma tylko jeden plac zabaw na Młynku, który powstał z
jego inicjatywy za 15 tys.zł z rezerwy burmistrza, chciałem żeby dzieci z Łaz też
miały plac zabaw. Temat bardzo dokładnie wyjaśnialiśmy podczas posiedzeń Komisji
Rady i jeszcze raz powtarza zwracając się do Przewodniczących Zarządu Osiedli Nr
1,2 i 3 , że to nie jest w nich wymierzone i żeby mieli świadomość, że to nie było jego
celem przedstawienie takiego projektu uchwały i uważa, że nie należy dalej rozwijać
tej dyskusji ponieważ zostało wszystko wyjaśnione w tym temacie.
Radny Władysław Nowak - powiedział, że Pan Burmistrz powiedział, żeby nie
rozwijać dalej tej dyskusji uważa, że powinna być dyskusja i tym się różnimy. W
Łazach nie mamy inicjatywy społecznej, która by była przekaźnikiem prawdziwej
opinii publicznej. W sprawie środków finansowych jeżeli byśmy otrzymali
jakiekolwiek byłyby konsultowane z Przewodniczącym Adamem Pietrałem, gdyż
wszystkie postulaty wspólnie z nim były uzgadniane. Postulaty do budżetu złożyliśmy
chwile później ale nawet nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi w tym temacie. Zwraca
się do Radnych o nie podejmowanie uchwały w omawianej sprawie.
Radny Marcin Wałcerz - w imieniu Klubu Radnych Skuteczni dla Gminy –
powiedział, że chciałby poinformować, że będą głosować za podjęciem uchwały.
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Przewodniczący Rady zapytał, czy są 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 większością głosów ( 11 głosów za, 1 wstrzymujący, 1
głos przeciwny ) podjęła Uchwałę Nr VII/60/11 w sprawie : zniesienia niektórych
jednostek pomocniczych Gminy Łazy.

Do punktu nr 17.

Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że Uchwałą z 28 stycznia 2011 r.
Rada Miejska w Łazach wyznaczyła swoich przedstawicieli do Rady Społecznej.
Przewodniczącym Rady jest z urzędu Burmistrz Łaz. Wojewoda Śląski wyznaczył
swojego przedstawiciela w dniu 28 marca 2011 r. Z uwagi na fakt, że w kwietniu
2011 r. nie miała miejsca sesja Rady Miejskiej konieczne jest podjęcie przedmiotowej
uchwały aby w składzie Rady Społecznej uwzględnić przedstawiciela Wojewody
Śląskiego.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są 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 większościa głosów
( 10 głosów za, 3 głosy
wstrzymujące, głosów przeciwnych nie stwierdzono ) podjęła Uchwałę
Nr VII/61/11 w sprawie : powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach.

Do punktu nr 18.
W punkcie tym głos zabrała Radna Maria Stempel i złożyła pisemną interpelację,
która stanowi załącznik do protokołu.
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Do punktu nr 19.

Radny Grzegorz Kowalik:
- w imieniu mieszkańców Młynka zwrócił się z prośbą o spowodowanie zaprzestania
działalności składowania materiałów i sprzętu na końcu ul. Młynka w Łazach,
- zgłosił potrzebę likwidacji dzikiego wysypiska odpadów w najbliższym otoczeniu
kamieniołomu w Niegowonicach.
Radna Anna Staniaszek:
- zgłosiła potrzebę ustawienia kilku ławek nad zalewem w Łazach,
- zapytała o przyczyny występowania rozlewiska wody na ul.Konstytucji 3-go Maja
w Łazach ( pod mostem ).
Radny Zenon Głąb:
- zgłosił potrzebę montażu oświetlenia ulicznego na ul.Rokickiej w Rokitnie
Szlacheckim,
- zapytał, czy Sołectwo Rokitno Szlacheckie może liczyć na przeznaczenie
dodatkowych środków finansowych na rzecz Sołectwa, gdyż Gmina Łazy pozyskała
duże środki finansowe za wycinkę lasu pod tlenociąg, który przebiega przez Rokitno
Szlacheckie.

Radny Władysław Nowak:
- zapytał, na jakim etapie zaawansowania są prace dot. przygotowania do
użytkowania ogródków działkowych na działce przy ul.Ogrodowej w Łazach. Czy jest
już znany partner – Organizacja Emerytów
- czy znane są fakty dot. przygotowania zaplecza technicznego dla zabezpieczenia
taboru Kolei Śląskich.
Wiceprzewodniczący Rady – Leszek Bogłowski:
- uważa, iż Kierownicy poszczególnych Wydziałów tut. Urzędu powinni być w terenie
podczas wykonywania robót lub usuwania zgłaszanych usterek np. przez Powiatowy
Zarząd Dróg lub Energetykę,
- zgłosił, aby wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu o przyspieszenie
łatania dziur na drogach powiatowych,
- zgłosił potrzebę utwardzenia odcinka drogi przy ul. Nałkowskiego w Łazach.
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Do punktu nr 20.

Maciej Kaczyński - Burmistrz Łaz – złożył informację dotyczącą działalności
Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady t.j.: od 31 marca do 19 maja
2011 roku.
Burmistrz Łaz powiedział, że 31 marca 2011 roku Gmina Łazy złożyła wniosek
o dofinansowanie projektu pn. Przełamać bariery – wyrównanie szans edukacyjnych
dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Łazy w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 9.1.2 Systemowego Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych .
Projekt obejmuje swym zakresem wszystkie dzieci z klas I-III sześciu szkół
podstawowych Gminy Łazy. W ramach projektu doposażona zostania baza
dydaktyczna szkół w materiały dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt. Ponadto
w ramach realizacji projektu odbędą się dodatkowe zajęcia będące kontynuacją
indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze
- zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe, taneczno-muzyczne i językowe
- zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu.
Całkowita wartość projektu wynosi 198 452,80 zł – 100% dofinansowania.
17 maja Gmina otrzymała informacje, że projekt pozytywnie przeszedł ocenę
formalną. Obecnie projekt podlega ocenie merytorycznej.

Uczestniczyłem w naradzie dyrektorów placówek oświatowych naszej gminy. Na
naradzie omówiono zasady organizacji nowego roku szkolnego 2011/2012 pod
kątem opracowywanych przez dyrektorów arkuszy organizacyjnych, zasady
organizacji nieodpłatnych przesiewowych badań wzroku dzieci urodzonych w latach
2004 i 2005 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medicus” w Łazach,
zasady udziału dzieci ze szkół wiejskich naszej gminy w programie „Akademia
Pływania”, realizowanego po raz drugi w Parku Wodnym „Jura” oraz harmonogram
zadań zaplanowanych do zrealizowania do końca bieżącego roku szkolnego.
9 kwietnia 2011 roku w kamieniołomie w Niegowonicach odbyły się Jurajskie
Mistrzostwa Off-road organizowane przez Gminę Łazy oraz agencję Euroforum z
Katowic. Podobnie jak w roku ubiegłym, JMOR otwierał cały sezon off-roadowych
rajdów szybkich, składających się z 3 imprez. Ponad 30 załóg z całego kraju
wystartowało w trzech klasach quadowej - Quad Adventure, oraz samochodowców
terenowych - Advance oraz Challenge. Na JMOR zawodnicy jeździli
w kilkukilometrowej pętli, a zwycięzcą został ten, który w wyznaczonym czasie
pokonał największą liczbę okrążeń.
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W dniu 21 kwietnia 2011r. w siedzibie Urzędu spotkałem się z Panem Piotrem
Kowalczykiem Członkiem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie
Górniczej, na którym omówione zostały zamierzenia PEC dotyczące modernizacji
istniejącej ciepłowni w Łazach przy ul. Wyzwolenia celem zapewnienia pełnego
bezpieczeństwa w dostawie ciepła dla mieszkańców osiedla Podlesie.
Ponadto zapoznano się z propozycją wejścia Gminy Łazy do spółki poprzez
wniesienie aportu w postaci gruntu stanowiącego własność Gminy pod istniejącymi
budynkami ciepłowni .
W dniu 11 kwietnia 2011 r. brałem udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego w Łazach. Głównym tematem posiedzenia były sprawy
organizacyjne Zjazdu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łazach.
Około 400 dzieci i młodzieży z przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjów i LO w
Łazach oraz 150 uczniów z Poręby, Włodowic i Chorzowa uczestniczyło w
Pierwszym Dniu Otwartym Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Katowiccy
funkcjonariusze przekazali dzieciom i młodzieży informacje, jak unikać zagrożeń
podczas zabawy i wypoczynku, najważniejsze zasady właściwego poruszania się po
drogach oraz zaprezentowali policyjny sprzęt, broń, pojazdy prewencji, policyjną
musztrę i defiladę, tresurę psów oraz pokaz walki i samoobrony. Inicjatorami akcji byli
Radni Miejscy z Łaz zrzeszeni w klubie "Skuteczni dla Gminy", a na szczególne
podziękowania zasłużył Radny Dariusz Tabas, główny pomysłodawca i organizator
tej poglądowej lekcji wychowawczej a zarazem akcji promocyjnej Policji.
Wziąłem udział w organizowanym w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach
uroczystym otwarciu wystawy fotograficznej pod hasłem „Harcerskie lata”. Impreza
była połączona z podsumowaniem konkursu literackiego na temat „W harcerskim
mundurze – wspomnienia byłych harcerzy”. Zarówno część fotografii zgromadzonych
na wystawie jak i fragmenty prac nadesłanych na konkurs literacki zostaną
wykorzystane w powstającej monografii o historii harcerstwa na ziemi łazowskiej,
pozycji książkowej tworzonej przez Panią Jolantę Dudek i planowanej do wydania z
inicjatywy naszej Biblioteki w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - projekt ”Tutaj
obóz nasz”.
W Szkole Podstawowej w Grabowej odbył się doroczny Okręgowy Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W zawodach udział wzięli uczniowie z 12 szkół
podstawowych i 6 gimnazjów z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu,
czyli łącznie o awans do finału wojewódzkiego walczyło 54 zawodników. Turniej ma
charakter ogólnopolski i rozgrywany jest pod patronatem Polskiego Związku
Motorowego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zawodnicy musieli wykazać się
wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów drogowych oraz doskonałą
umiejętnością jazdy na rowerze. Zwyciężyły drużyny reprezentujące Gimnazjum oraz
Szkołę Podstawową w Kroczycach, które jak nam wiadomo również pomyślnie
przeszły eliminacje wojewódzkie i będą uczestniczyć w finale ogólnopolskim.
Jak co roku uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu zajęć dydaktycznych w
klasach maturalnych Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach. W
tym roku szkolnym dyplomy ukończenia szkoły otrzymało 73 uczniów Liceum
Ogólnokształcącego dla młodzieży, w tym 27 z klasy goprowsko-dziennikarskiej i 26
z klasy wojskowej. Uczniowie ci są wspaniałą wizytówką powiatu zawierciańskiego
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oraz naszej gminy. Ponadto dyplomy ukończenia szkoły odebrało 19 uczniów
Technikum dla młodzieży o specjalności technik elektryk oraz 23 słuchaczy Liceum
Ogólnokształcącego dla dorosłych..
X Zjazd Gminny, na którym na 5-letnią kadencję wybrane zostały nowe
władze Zarządu Miejsko-Gminnego, odbył się w Ciągowicach w dniu 3 maja 2011 r.
Dzień 4 maja to Dzień Strażaka - Świętego Floriana - patrona strażaków.
Uroczystości gminne odbyły się w dniu 3 maja 2011 r. w Ciągowicach
i zostały połączone z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Dzień ten był okazją do odznaczeń i podziękowań za udział w działaniach
ratowniczych oraz dotychczasową służbę. W uroczystościach udział brały
wojewódzkie, powiatowe i gminne władze samorządowe i strażackie.
W dniach 7-8 maja ponad 60 miłośników strzelectwa wiatrówkowego z województwa
śląskiego oraz Krakowa i Łodzi zjechało do naszej gminy na zawody organizowane
przez Śląski Klub Strzelecki, Dąbrowskie Strzelectwo Sportowo-Rekreacyjne oraz
Ligę Obrony Kraju. Zawody “Kanion 2011” o Puchar Burmistrza Łaz zaplanowano
w zostały zaplanowane na kamieniołomie w Niegowonicach. “Kanion 2011”
organizowany był po raz pierwszy, nie jest klasyfikowany w zawodach
ogólnopolskich. Wg. organizatorów kamieniołom w Niegowonicach jest szczególnie
atrakcyjny strzelecko. Organizatorzy przygotowali trasę z 40 stanowiskami oraz 40
celami, zawodnicy swe umiejętności mogli sprawdzić podczas etapu nocnego
i dziennego.
Uczestniczyłem w spotkaniach z młodzieżą z Liceum im. Romana Gostkowskiego,
która wspólnie z Gminą Łazy organizuje w dniu 4 czerwca br Festiwal SAFARI, który
będzie skierowany do młodzieży. W ramach Festiwalu odbędą się różne warsztaty
sportowe, rekreacyjne, naukowe, pierwszej pomocy jak również rozwijające
zainteresowania młodzieży. Festwial ma na celu pokazanie młodzieży różnych form
spędzania czasu wolnego. Po zakończeniu festiwalu odbędą się koncerty zespołów.
Odbyłem spotkanie z Panią Małgorzatą Staś Dyrektorem Wydziału Rozwoju
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Tematem rozmów była możliwość
zwiększenia poziomu dofinansowania z 62,78% do 85% zadania pn. „ Przebudowa
ciągu dróg ul. Sportowa-Błędowska-Rolna w Niegowonicach
i Niegowoniczkach
szansą na poprawę dostępności i jakości sieci komunikacyjnej" jak również
możliwość dofinansowania przebudowy ul. Kościuszki w Wysokiej, która obecnie
znajduje się na 1 miejscu listy rezerwowej.
Ponadto uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Perła
Jury, podczas której dokonano oceny wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój
wsi oraz małe projekty. Gmina Łazy złożyła w ramach naboru projekt na budowę
placu zabaw w miejscowości Kuźnica Masłońska. Wartość dofinansowani wynosi
25.000 zł. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę zgodności z celami zawartymi w
Lokalnej Strategii Rozwoju.
W dniu 13 maja br. uczestniczyłem w uroczystościach powiatowych Dnia Strażaka,
organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w
Zawierciu.
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Informuję również, iż drużyna siatkarek z UKS Niegowonice reprezentująca Gminę
Łazy w Jurajskiej Lidze Piłki Siatkowej, której rozgrywki odbywały się pod patronatem
Wojewody Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty od 1.10.2010r. wśród
reprezentacji 10 gmin, w dniu 5.05.2011r. podczas finału w Żarnowcu zdobyła
srebrny medal, co jest ogromnym sukcesem klubu oraz wyróżnieniem dla Gminy
Łazy.
W MOK Łazy odbył się Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży
z trzech gimnazjów oraz z klas IV-VI szkół podstawowych. Uczniowie zaprezentowali
swoje umiejętności w kategoriach: taniec, piosenka, gra na instrumencie. Grand Prix
przeglądu otrzymał zespół instrumentalny z Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie.
Festynem rodzinnym na placu szkolnym organizowanym przez rodziców
i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Łazach pod hasłem „Wielka Majówka 2011”
rozpoczął się doroczny cykl festynów i pikników rodzinnych organizowanych przez
wszystkie nasze placówki oświatowe. Ich celem jest zaprezentowanie efektów
całorocznej
pracydydaktyczno-wychowawczej,
a
szczególnie
umiejętności
artystycznych naszych uczniów oraz wypracowanie dodatkowych środków na rzecz
pomocy szkole czy przedszkolu. W następnej kolejności odbędą się: 21.05.2011 Piknik Rodzinny w PP 1 na ul. Topolowej, 28.05.2011 - „Dzień dla rodziny” – piknik
przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim, 4.06.2011 – Festyn
rodzinny Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach, 5.06.2011 - Piknik Szkoły
Podstawowej nr 3 w Łazach połączony z podsumowaniem programu „Trzymaj
formę”, 11.06.2011 – Piknik Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz „Dzień Mamy
i Taty” – festyn rodzinny Szkoły Podstawowej w Wysokiej. Ponadto 4.06.2011 Zespół
Szkół im. prof. R.Gostkowskiego w Łazach organizuje Festiwal Safari na swoim placu
szkolnym.
Przewodniczyłem konkursowi na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1
w Łazach. Do konkursu przystąpiła jedna kandydatka, Pani Beata Potasińska, która
uzyskała akceptację Komisji na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola nr 1 w Łazach, a więc konkurs został rozstrzygnięty, a stanowisko
dyrektora może być jej powierzone na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września
2011r. do dnia 31 sierpnia 2016r.
Wspólnie z Panią Martą Grzesica – Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łazach,
Z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łazach Krzysztofem Tokarskim oraz
pracownicami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zawierciu odwiedziłem
mieszkankę Łaz – Panią Janinę Biała, która obchodziła urodziny stu lat .
Wręczyliśmy solenizantce kwiaty i drobne upominki.
Od dnia 16 do 29 kwietnia Gmina przyjmowała wnioski mieszkańców Gminy Łazy
zainteresowanych budową kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody na
budynkach mieszkalnych. W wyznaczonym terminie wpłynęło 710 ankiet oraz
deklaracji. W chwili obecnej przyjmowane są wnioski na listę rezerwową. W dniu
4 czerwca Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn „EkoGmina –
montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łazy” w
ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Koszt zakupu kolektorów
słonecznych wraz zasobnikiem na wodę i z niezbędnym oprzyrządowaniem, ich
montażu, wykonania dokumentacji oraz nadzoru inwestorskiego zostanie pokryty w
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85% ze środków dotacji i w 15% ze środków mieszkańców pod warunkiem
otrzymania dofinansowanie przez Gminę. Realizacja inwestycji przewidziana jest na
2012 rok. W miesiącu maju i czerwcu planuje się podpisanie stosownych umów z
mieszkańcami oraz w przypadku zainteresowania organizację spotkań, podczas
których zostaną omówione szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie oraz
parametry techniczne urządzeń. Przez 10 lat Gmina jako podmiot składający wniosek
w imieniu mieszkańców będzie właścicielem powstałych urządzeń, natomiast po 10
latach zostaną one bezpłatnie przekazane właścicielom budynków.
W dniu 11 maja odbyło się otwarcie świetlicy środowiskowej, która powstała w
remizie strażackiej OSP w Grabowej. Celem powstania świetlicy była chęć
stworzenia możliwości rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży oraz
zagospodarowanie ich czasu wolnego. Inicjatorem powstania świetlicy był radny
Rady Miejskiej pan Krzysztof Uzarski, któremu należą się słowa podziękowania za
zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Łaz podano do publicznej wiadomości
zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium w zakresie wynikającym z uwzględnienia wyników obowiązujących
uzgodnień skutków zmiany przepisów oraz uwzględnionych uwag złożonych do
projektu w trakcie pierwszego wyłożenia. Wyłożenie projektu, odbywa się od dnia 8
kwietnia do 23 maja 2011r.
W terminie do 13 czerwca można składać na piśmie uwagi w zakresie ponownego
wyłożenia.
W dniu 16 maja 2011r. przy udziale zainteresowanych mieszkańców odbyła się
dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium
i prognozie oddziaływania na środowisko.
W dniu 19.05.2011r. podpisałem akt notarialny w sprawie sprzedaży nieruchomości
zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego położonej w Łazach przy
Spółdzielczej .
Ponadto odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łazach. Podczas posiedzenia zapoznano się z
informacją na temat bieżących działań zakładu oraz podjęto uchwały:
w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach za okres 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia
2010 roku
w sprawie zaopiniowania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łazach na 2011 rok.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu porządkowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach.
Kierownik SP ZOZ Łazy Pani Anna Tarapaty-Pogoda przedstawiła informację
o planie i koncepcji prywatyzacji zakładu.
Spotkałem się także z Panem Zdzisławem Juszczykiem, dyrektorem Rejonu
Energetycznego w Zawierciu, w sprawie zasilania terenów inwestycyjnych
w Wysokiej.
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Obecnie odbywają się sukcesywnie na terenie naszej Gminy zebrania wiejskie
celem wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich poszczególnych Sołectw na okres kadencji
2011 – 2015. Do tej pory odbyły się już zebrania w 9 Sołectwach, w pozostałych 5
Sołectwach wybory odbędą się do końca maja.
Zostały spisane 2 akty notarialne:
- dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 22
ul. Jesionowej,

położonego w Łazach przy

- w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego
położonej w Łazach przy Spółdzielczej .
Wybrano wykonawcę i podpisano umowę w postępowaniu na zadanie p.n. „Remont
budynku pełniącego funkcję społeczno – kulturalną wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół budynku – Centrum Wsi Rokitno Szlacheckie”.
Wybrano Wykonawcę i podpisano umowę w postępowaniu na zadanie p.n. „Remont
cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni mieszaniną emulsji grysów
wbudowanych pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych na terenie miasta i
gminy Łazy w roku 2011 ”.
Ogłoszono przetarg, wybrano Wykonawcę i podpisano umowy w postępowaniu p.n.
„Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łazy”
Zadanie 1 – ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach;
Zadanie 2 – ul. M. Konopnickiej Wysoka – Wiesiółka;
Zadanie 3 – rondo ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach.
Ogłoszono przetarg, wybrano Wykonawcę i podpisano umowę w postępowaniu na
zadanie p.n. „Budowa Sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości
Chruszczobród i Chruszczobród – Piaski, gmina Łazy”.
Informuję Państwa również, iż w dniach od 4 kwietnia do 16 maja br. odbyła się
kontrola kompleksowa działalności Gminy przeprowadzona przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Katowicach. O wynikach kontroli Państwo Radni zostaną
zapoznani po przedłożeniu protokołu pokontrolnego.
W okresie między sesjami wydałem 17 zarządzeń. Treść zarządzeń
publikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Łaz ( bip.lazy.pl)
Do punktu nr 21
Pan Burmistrz powiedział, że odpowiedź na interpelacje Radnej Pani Marii Stempel
udzieli w formie pisemnej. Odpowiedź została udzielona i dołączona jako załącznik
do niniejszego protokołu.
Następnie udzielił Pan Burmistrz odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych i
Sołtysów. Dodał, że otrzymają pisemne odpowiedzi, które zostały dołączone do
protokołu.
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Do punktu nr 22

Radny Władysław Nowak:
- powiedział, że Klub Radnych „Łazy 2010” również powinien uczestniczyć w
pokazie nowego taboru kolejowego, który odbył się w ostatnim czasie, a który
obecnie ustawiony
jest na bocznicy kolejowej w Łazach. Klub nie został o tym
poinformowany,
- odnosząc się do informacji przedstawionej przez Burmistrza powiedział, że wiele
spraw poruszonych w tej informacji należy szerzej omówić i do tych spraw Radny
powróci na najbliższych posiedzeniach Komisji Rady,
- w sprawie ciepłowni w Łazach uważa, iż należy zastanowić się nad umożliwieniem
przyłączenia do niej prywatnych posesji, które usytuowane są w pobliżu ciepłowni,
- po raz kolejny zgłosił pilną potrzebę ustawienia wiaty przystankowej na osiedlu
„Podlesie” w Łazach na przystanku przy kładce kolejowej,
- w sprawie Skate Parku zlokalizowanego na osiedlu „Podlesie” w Łazach
odpowiedział Radnej M.Stempel, iż była to inicjatywa i postulaty młodzieży oraz
ówczesnego Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu Pana Kazimierza Gajdzika,
- poinformował Radnego Bogłowskiego, iż na jego wniosek łatanie dziur przez
Powiatowy Zarząd Dróg już się rozpoczęło.

Edward Zadworny - Sołtys Sołectwa Wiesiółka – zaproponował, aby wynająć
kamery i zainstalować je na terenie całej gminy w miejscach dzikich wysypisk śmieci.

Następnie kolejno Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Nr 1, 2, 3 nie ukrywali
zaskoczenia w temacie przygotowania i podjęcia uchwały w sprawie likwidacji
Zarządów Osiedlowych. W ich głosie było rozczarowanie i gorycz z takiej decyzji.
Również padło wiele słów podziękowań dot. współpracy z Panem Burmistrzem i
pracownikami Urzędu. Dziękowali za załatwienie wielu spraw i prosili o resztę.

Do punktu nr 22.

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.
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Przewodniczący Rady - Maciej Kubiczek - serdecznie powitał przybyłego na Sesję
Rady Posła na Sejm RP Pana Waldemara Andzel i poprosił o zabranie głosu.
Poseł na Sejm RP Pan Waldemar Andzel – poinformował, że jest Posłem z
ramienia PiS. Podkreślił, że wiele dobrego czyni na rzecz województwa śląskiego.
Poinformował, że Biuro Poselskie znajduje się w Będzinie, ul.Sączewskiego 13/24,
gdzie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do
17.00 . Dodał, że jest otwarty na współpracę z Gminą Łazy i oferuje swoją pomoc w
problemach.
Do punktu nr 23.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - Maciej Kubiczek- stwierdził, że
porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 13.20 ogłosił
zamknięcie VII/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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