PROTOKÓŁ
--------------------------------ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach
odbytego w dniu 20.06.2016 r. godz. 15.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15
Obecni na posiedzeniu zgodnie z załączonymi listami obecności wszystkich Komisji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – Anna Staniaszek – powitała
przybyłych na posiedzenie i poinformowała, iż tematem dzisiejszego spotkania jest:

1.Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
2.Sprawy bieżące.

Ad.1.
Członkowie Komisji przystąpili do analizy i zaopiniowania materiałów na sesję Rady
Miejskiej w Łazach w dniu 22.06.2016 roku jak poniżej:
1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łazy na lata 2016-2031.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że niniejszą uchwałą dołącza
się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie o nazwie "Projekt termomodernizacji
oraz remontu budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce, na
działce nr ew. 110/2". Zadanie ma być realizowane ze środków funduszu sołeckiego
w okresie 2016-2017. Określono wartość zadania w wysokości 11.455 zł, limity
wydatków w roku 2016 - 6.856 zł i w roku 2017 - 4.599 zł oraz limit zobowiązań w
wysokości 11.455 zł.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – Anna Staniaszek – otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła dyskusję i poprosiła Członków
Komisji Budżetowej o zaopiniowanie w/w projektu uchwały.
Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 4 głosy za )
w/w projekt uchwały.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na
rok 2016.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że niniejszą uchwałą dokonuje
się:
1. Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 57.800 zł wynikającą z:
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1) sprzedaży samochodu pożarniczego - 35.000 zł,
2) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od
osób fizycznych w wysokości 275.088 zł,
3) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 52.492
zł,
4) zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu części oświatowej subwencji
ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 295.180 zł,
5) zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu dotacji przeznaczonej na
wychowanie przedszkolne zgodnie z informacja Wojewody Śląskiego w wysokości
24.600 zł,
6) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami
w wysokości 15.000 zł.
2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 57.800 zł
oraz przeniesień w planie wydatków:
1) przeniesienie kwoty wynagrodzeń w wysokości 133.329 zł z rozdziału 75023 urząd miejski do rozdziału 80113 - dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenie
kierowcy busa) w wysokości 38.568 zł i do rozdziału 85219 - OPS (część
wynagrodzeń pracowników WPS przeniesionych do OPS) w wysokości 94.761 zł,
2) przeniesienie kwoty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przeniesionych
pracowników WPS z rozdziału 75023 do rozdziału 85219 - OPS w wysokości
6.382 zł,
3) zwiększenie planowanych wydatków statutowych w rozdziale 75011
z przeznaczeniem na oprawę ksiąg stanu cywilnego w wysokości 7.500 zł,
4) zwiększenie planu wydatków obronnych (szkolenia) o kwotę 300 zł - rozdział
75212,
5) zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 75412 - ochotnicze straże
pożarne z przeznaczeniem na projekt techniczny modernizacji budynku strażnicy
w wysokości 35.000 zł,
6) zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego do Wojewody Śląskiego w
wysokości 15.000 zł,
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – Anna Staniaszek – otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła dyskusję i poprosiła Członków
Komisji Budżetowej o zaopiniowanie w/w projektu uchwały.
Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 4 głosy za )
w/w projekt uchwały.
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3. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach za okres 1 stycznia do 31 grudnia
2015 roku.
Grzegorz Piłka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach – powiedział, że
MOK Łazy za rok 2015 zrealizował przychody w wysokości 1.201.738,55 zł w tym
dotacje 776.800 zł i przychody operacyjne (z prowadzonej działalności) 424.938,55
zł, w tym umorzenie pożyczki w wysokości 110.000 zł. Przychody własne stanowiły
35,4 % ogółu przychodów. Koszty działalności jednostki za rok 2015 wyniosły
1.119.934,11 zł. Największą część kosztów działalności stanowią wynagrodzenia
w wysokości 426.081,46 zł oraz zakup usług obcych w wysokości 301.611,24 zł.
Na koniec roku osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 81.804,44 zł.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – Anna Staniaszek – otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła dyskusję i poprosiła Członków
Komisji Budżetowej o zaopiniowanie w/w projektu uchwały.
Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 4 głosy za )
w/w projekt uchwały.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach za okres 1 stycznia do
31 grudnia 2015 r.
Elżbieta Gradzik – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach –
powiedziała, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łazy w roku 2015 osiągnęła
przychody w wysokości 703.454,02 zł. Z tego dotacje stanowiły 668.704,65 zł 95,1 %, przychody własne 34.749,37 zł - 4,9 % ogółu dochodów. Koszty działalności
jednostki wyniosły 701.683,65 zł z czego na wynagrodzenia i ich pochodne oraz
świadczenia dla pracowników przeznaczono 561.296,35 zł.
Na koniec roku
osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 1.770,37 zł.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – Anna Staniaszek – otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła dyskusję i poprosiła Członków
Komisji Budżetowej o zaopiniowanie w/w projektu uchwały.
Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 4 głosy za )
w/w projekt uchwały.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Łazy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
rok 2015.
Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 4 głosy za )
w/w projekt uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z
tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2015 rok.
- Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 4 głosy za )
w/w projekt uchwały.
- Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała
pozytywnie jednogłośnie ( 3 głosy za ) w/w projekt uchwały.
- Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska
jednogłośnie pozytywnie (5 głosów za, przy 2 Radnych nieobecnych)
zaopiniowała projekt uchwały w w/w sprawie.
- Komisja Rozwoju i Promocji
( 3 głosy za ) w/w projekt uchwały.

zaopiniowała

pozytywnie

jednogłośnie

7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia/nie wyrażenia zgody na rozłożenie
na raty należności cywilnoprawnej.

- Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 4 głosy za )
w/w projekt uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad dofinansowania likwidacji odpadów
azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej
i Ochrony Środowiska – powiedziała, że podjęcie uchwały w sprawie zasad
dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016
wynika z zapisów art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska umożliwiających JST wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych
i inwestycyjnych służących ochronie środowiska oraz przedsięwzięć związanych
z gospodarką odpadami. Rozwiązania przyjęte w uchwale z dnia 17 lutego 2016r.
pomimo ich obowiązywania w niezmienionym kształcie od 4 lat zostały
zakwestionowane przez RIO.
W związku z rozstrzygnięciem RIO w stosunku do uchwały podjętej w dniu 17 lutego
2016r. z projektu usunięto zakwestionowane przez Izbę zapisy. Z uwagi na fakt, że
brak uchwały może uniemożliwić usuwanie odpadów azbestowych w 2016r. podjęcie
uchwały jest konieczne, gdyż orzeczenia sądu nie należy się spodziewać
w najbliższym czasie.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – Anna Staniaszek – otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła dyskusję i poprosiła Członków
Komisji Rozwoju i Promocji oraz Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Środowiska o zaopiniowanie w/w projektu uchwały.
Komisja Rozwoju i Promocji
( 3 głosy za ) w/w projekt uchwały.

zaopiniowała

pozytywnie

jednogłośnie

- Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska
jednogłośnie pozytywnie (5 głosów za, przy 2 Radnych nieobecnych)
zaopiniowała projekt uchwały w w/w sprawie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Łazy w roku 2016.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej
i Ochrony Środowiska – powiedziała, że przedstawiony projekt uchwały wynika z
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.138.2016 r. z dnia
31 marca 2016 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – Anna Staniaszek – otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła dyskusję i poprosiła Członków
Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska
o zaopiniowanie w/w projektu uchwały.
- Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska
jednogłośnie pozytywnie (5 głosów za, przy 2 Radnych nieobecnych)
zaopiniowała projekt uchwały w w/w sprawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że zgodnie z art. 5a ustawy o
samorządzie gminnym organy gminy mogą przeprowadzać konsultacje z
mieszkańcami Gminy Łazy. W tej materii obowiązuje uchwała z 2010 r. z
późniejszymi zmianami. Proponowana nowa uchwała jest nowym rozwiązaniem
jednak opiera się na uchwale z 2010 r. z późniejszymi zmianami W stosunku do
dotychczasowych regulacji zmieniono zasady przeprowadzania konsultacji w formie
zgłaszania propozycji poprzestając na formularzu elektronicznym oraz zrezygnowano
z formy ogłoszeń prasowych z uwagi na koszty. Nową regulacją są zapisy dot.
budżetu obywatelskiego. W ramach tego rozwiązania rokrocznie w budżecie gminy
określane będą środki na ten cel. Mieszkańcy najpierw będą zgłaszali swoje
propozycje, a następnie za pomocą formularza na stronie internetowej będzie
przeprowadzone głosowanie. Propozycje, które otrzymają największą liczbę punktów
otrzymają dofinansowanie.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – Anna Staniaszek – otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła dyskusję i poprosiła Członków
Komisji Rozwoju i Promocji o zaopiniowanie w/w projektu uchwały.
Komisja Rozwoju i Promocji
( 3 głosy za ) w/w projekt uchwały.

zaopiniowała

pozytywnie

jednogłośnie

11. Podjęcie uchwały w sprawie: podtrzymania stanowiska zawartego
w Uchwale
Nr XIX/162/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 sierpnia
2012 roku.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że Ministerstwo Rozwoju
Departament Regionalnych Programów Operacyjnych przesłał skargę mieszkanki
Łaz na działalność Burmistrza oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego. Jest to kolejna skarga mającą ten sam przedmiot co skarga rozpatrzona
Uchwałą
Nr XIX/162/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 sierpnia 2012 r.
uznająca skargę na działalność Burmistrza Łaz za bezzasadną, nie wskazująca
nowych okoliczności i nowych treści. W zaistniałej sytuacji, po zbadaniu ponowionej
skargi, Rada Miejska stosownie do zapisu art. 239. Kpa po raz kolejny podtrzymuje
swoje poprzednie stanowisko zawarte w Uchwale Nr XIX/162/12 z dnia 31 sierpnia
2012 r. uznającej skargę za bezzasadną z adnotacją w aktach sprawy - bez
zawiadamiania skarżącego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – Anna Staniaszek – otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła dyskusję.
Głosowanie w powyższej sprawie zostanie przeprowadzone na sesji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 22 czerwca 2016 roku.
Ad. 2.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – Anna Staniaszek – zapoznała
Radnych z korespondencją jaka wpłynęła do Rady.
Następnie poinformowała poszczególne Komisje, do których skierowała
korespondencję do zapoznania oraz do zaopiniowania.
Radna Renata Supernak – zawnioskowała o obcięcie gałęzi w Łazach na
ul.Fabrycznej przy przedszkolu i budynku Szkoły. Również zgłosiła potrzebę
naprawy chodnika na Osiedlu Podlesiew Łazach uszkodzonym przy wycięciu
drzewa

Radna Danuta Ludwikowska -zgłosiła, że w Łazach na ul.Laskowej jest wyciek
wody, prosi o załatwienie tej sprawy.
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Radna Justyna Kośmida - zawnioskowała, aby w „Echach Łaz” zamieścić
informację dot.nieczynnej kładki nad ul.Konstytucji 3-go Maja.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła Teresa Kurzacz
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach
Anna Staniaszek
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