PROTOKÓŁ
--------------------------------z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach
odbytego w dniu 09.06.2016 r. godz. 13.30
w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach.

Obecni na posiedzeniu zgodnie z załączoną listą obecności.
Radna Elżbieta Petryka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – powitała
przybyłych Członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobach:
- Ilona Pelon
- Marta Lipiec
- Anna Barczyk

– Sekretarz Gminy,
– Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju,
– Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej
i Ochrony Środowiska,
- Małgorzata Wnuk – Kierownik Wydziału Finansowego.
Następnie Przewodnicząca Komisji – zapoznała zebranych z porządkiem
posiedzenia jak niżej:
1. Kontrola dotycząca gospodarowania odpadami odbieranymi z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Łazy.
2. Rozpatrzenie skargi dotyczącej wybudowanej kanalizacji na terenie Łaz.
3. Sprawy bieżące i różne.
Ad.1.
Komisja Rewizyjna dokonała kontroli gospodarowania odpadami odbieranymi
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łazy , z której sporządzi odrębny
protokół.
Ad.2.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – poinformowała, że Ministerstwo Rozwoju
Departament Regionalnych Programów Operacyjnych przesłał skargę mieszkanki
Łaz na działalność Burmistrza oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego. Jest to kolejna skarga mająca ten sam przedmiot co skarga rozpatrzona
Uchwałą Nr XIX/162/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 sierpnia 2012 roku
uznając skargę na działalność Burmistrza Łaz za bezzasadną, nie wskazująca
nowych okoliczności i nowych treści.
Radna Maria Stempel – uważa, że należało to wykonać już wcześniej i nie byłoby
kolejnych skarg.
Marta Lipiec – Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – poinformowała, że nie
posiadamy środków finansowych na wykonanie żądań mieszkanki Łaz.
Dodała, że Pani otrzymała odpowiedź, że jej żądania zostaną uwzględnione przy
II etapie budowy kanalizacji.
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W zaistniałej sytuacji, po zbadaniu ponownej skargi, Komisja Rewizyjna uważa, że
Rada Miejska stosownie do zapisu art.239 Kpa. po raz kolejny powinna podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko zawarte w Uchwale Nr XIX/162/12 z dnia 31 sierpnia
2012 roku uznającej skargę za bezzasadną z adnotacją w aktach sprawy – bez
zawiadamiania skarżącego.
Za podtrzymaniem stanowiska zawartego w Uchwale Nr XIX/162/12 Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 31 sierpnia 2012 roku głosowało 3 Radnych, 1 Radna
była przeciwna.
Komisja Rewizyjna większością głosów za uznała skargę za bezzasadną.
Ad.3.
Radny Alfred Bachowski – poprosił o wykoszenie na ul.Cudownej w Łazach.
Radna Maria Stempel – poprosiła do dokończenie wykoszenia trawy przy kościele
na Osiedlu Podlesie.
Radna Barbara Starczynowska – zgłosiła, że w Niegowonicach na ul. Kościuszki
powstały 2 zapadliska asfaltu.
Radny Alfred Bachowski - poprosił o wzmożenie patroli dzielnicowych w Łazach na
Oś.Podlesie koło „Blaszaka” . Nietrzeźwi przebywają w klatkach pobliskich bloków,
spożywają alkohol i również załatwiają tam swoje potrzeby.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła Teresa Kurzacz
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
/-/ Elżbieta Petryka
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