Protokół

Nr XII/15

z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
21 grudnia 2015 roku o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15.

Do punktu nr 1.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – powiedziała
„ działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym otwieram XII Sesję Rady Miejskiej w Łazach kadencji
2014 – 2018”.
Skład Rady Miejskiej w Łazach wynosi 15 Radnych.
Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 Radnych i podejmowane uchwały będą
prawomocne.
Przewodnicząca Rady – powitała przybyłych na dzisiejszą sesję:

- Radnych Rady Miejskiej w Łazach,
- Pana Macieja Kaczyńskiego - Burmistrza Łaz,
- Panią Ilonę Pelon - Sekretarza Gminy,
- Panią Barbarę Cyganek - Skarbnika Gminy,
- Pana Sławomira Kanię - Mecenasa,
- Pana Konrada Knopa – Wicestarostę Powiatu Zawierciańskiego,
- Panią Beatę Szczygieł – Wiceprezesa Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Dobroczynnego,
- Pana Andrzeja Pniak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego,
- Pan Tomasz Wyrwas - Prezes „PROMAX” Sp.zo.o. w Łazach,
- Przedstawicieli OSP z Grabowej,
- Sołtysów poszczególnych Sołectw z terenu naszej Gminy,
- Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Łazy,
- Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach.
Do punktu nr 2.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała,
że w ustawowym terminie został doręczony Państwu Radnym proponowany
porządek obrad dzisiejszej sesji wraz z materiałami.
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Stefan Kubasik – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach proponowany porządek obrad:

odczytał

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia
2015 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łazy na lata 2016-2031.
6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla PROMAX sp. zo.o.
w Łazach na okres od 01.02.2016 roku do 31.01.2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Województwa Śląskiego na finansowanie zadania własnego na 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji
dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy
Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz
zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystania dotacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania
i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na
obszarze Gminy Łazy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania
i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających
wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: warunków i trybu finansowania zadania
własnego w zakresie rozwoju sportu.
13. Interpelacje radnych.
14. Zapytania radnych.
15. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego
w Łazach za okres między sesjami Rady.
16. Odpowiedzi na zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między
sesjami i otrzymanej korespondencji.
19. Zamknięcie sesji.

Następnie Pani Przewodnicząca zapytała,
obrad.

czy są inne propozycje do porządku

Uwag i propozycji zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji Radni nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
proponowany porządek obrad jak wyżej.
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W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach porządek obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej
w Łazach przyjęła jednogłośnie ( 15 głosów za ).
Do punktu nr 3.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała,
że protokół był dostępny w Biurze Rady oraz na sali narad bezpośrednio przed sesją.
Zapytała Radnych, czy wnoszą uwagi do protokołu z sesji z dnia 8 grudnia 2015 r.
Uwag nie wniesiono, w związku z czym Przewodnicząca Rady stwierdziła,
że protokół Nr XI/15 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia
2015 roku został przyjęty przez aklamację.
Do punktu nr 4.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedłożony projekt
uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2015 proponuje zmniejszenie
o kwotę 30.000 zł planu wydatków świetlic szkolnych i jednoczesne zwiększenie o tę
samą kwotę planu wydatków oświaty – 20.000 zł wydatki statutowe szkół
podstawowych, 10.000 zł zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych
przedszkoli oraz przeniesienie kwoty 18.000 zł z projektów niskiej emisji na projekt
zagospodarowania terenu Osiedla Podlesie.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 14 grudnia 2015 roku.
Komisja Budżetowa projekt ten zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie
( 5 głosów za ).
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej również zaopiniowała
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ).
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
( 15
głosów za )
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XII/98/15 w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2015.
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Do punktu nr 5 i 6.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – zaproponowała,
aby wspólnie omówić punkt nr 5 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2016-2031 oraz punkt nr 6 podjęcie uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2016.
Następnie poinformowała Radnych, iż wpłynęły Uchwały VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2015 roku
i odczytała :
- Nr 4200/VII/192/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łaz
projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi.
- Nr 4200/VII/194/2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Miasta Łazy.
- Nr 4200/VII/193/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łaz
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031.
W/w opinie znajdują się w Biurze Rady Miejskiej w Łazach do wglądu dla
zainteresowanych.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział „Pani Przewodnicząca, Wysoka
Rado, Szanowni Goście !
Jak co roku w grudniu mam przyjemność przedkładać Wysokiej Radzie do
uchwalenia uchwałę budżetową na kolejny rok budżetowy oraz wieloletnią prognozę
finansową Gminy Łazy na lata 2016-2031.
Pozwolę sobie pokrótce omówić obydwa dokumenty.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łazy na lata 2016-2031 jest dokumentem
planistycznym zespalającym ze sobą trzy wzajemnie współzależne wieloletnie plany
finansowe.
Pierwszy z tych planów to wieloletnia prognoza budżetów, która określa:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu
i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
budżetu;
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
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- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz
planowanego do zaciągnięcia.
Drugi plan to wieloletnia prognoza długu, w której na przestrzeni lat pokazany jest
poziom zadłużenia gminy oraz zdolność spłaty długu istniejącego i długu
planowanego.
Trzeci plan, to program przedsięwzięć wieloletnich, w którym określone zostały dla
każdego z projektów okres realizacji, łączne koszty realizacji oraz limity wydatków
w poszczególnych latach.
Budżet gminy, to plan roczny: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku
finansowego.
Przedkładany Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2016
został opracowany w oparciu o :
1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2015,
2. informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości przewidywanych
kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych,
3. informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych
kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych na
realizację własnych zadań bieżących gminy,
4. planowaną realizację zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków unijnych
w ramach projektów będących w trakcie rzeczowej realizacji, w trakcie
podpisywania umów oraz projektów planowanych,
5. zgłoszone potrzeby przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz
radnych i przedstawicieli rad sołeckich.
Dochody budżetu Gminy Łazy na rok 2016 oszacowano na kwotę 46.541.043 zł.
W kwocie tej ujęto:
1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami,
2. dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami
administracji,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gminy w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej,
4. dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją projektów realizowanych
z funduszy europejskich,
5. własne dochody majątkowe,
6. dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne w tym:
- przebudowa ulicy piecuchy w Wiesiółce (PROW),
- modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Topolowej (ZIT),
- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Topolowej (ZIT),
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7. dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania
inwestycyjne w tym:
- przebudowa drogi gminnej - ulica Kościuszki w Wysokiej (budżet państwa),
- montaż windy w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Topolowej (PFRON),
8. subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym część oświatowa, część
wyrównawcza i część równoważąca,
9. dochody własne bieżące w tym m.in.:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej ,
- podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, w tym m.in. opłata za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi, opłata za gospodarowanie
odpadami ,
- pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwały
zarząd nieruchomości gminnych oraz dochody realizowane przez jednostki
organizacyjne.
Planując dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych opłat na
podstawie innych ustaw oraz czynszów i innych dochodów przyjęto zasadę
szacowania wpływów wg należności naliczonych na podstawie stawek na rok 2015.
Na rok 2016 nie planuje się zwiększenie stawek podatkowych. Planuje się w dalszym
ciągu prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągalności
podatków oraz weryfikacji składanych przez podatników informacji podatkowych.
Ponadto w dalszym ciągu na zwiększenie wpływów istotny wpływ będzie miało
scalanie gruntów w kolejnych sołectwach, co powoduje modernizację operatów
geodezyjnych i w konsekwencji przeklasyfikowywanie gruntów rolnych na inne,
opodatkowane wyższymi stawkami podatkowymi.
Kwoty subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów o przewidywanych
kwotach tych dochodów. Podobnie kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przyjęto zgodnie z informacjami
otrzymanymi od Wojewody Śląskiego.
Wydatki budżetu Gminy Łazy na rok 2016 ustalono na kwotę 50.648.032 zł. Z kwoty
tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami przeznaczono 3.147.274 zł.
Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 7.020.193 zł, co stanowi
13,87 % ogólnej kwoty wydatków, a na wydatki pozostałe 86,13 % w wysokości
43.607.839 zł.
Wydatki bieżące w wysokości 43.627.839 zł to:
1. wynagrodzenia i ich pochodne,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
3. dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące w tym na zadania
oświatowe oraz dla instytucji kultury,
4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów
i pożyczek, w tym środki na potencjalne spłaty poręczeń,
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5. wydatki bieżące na realizację programów finansowanych ze środków unijnych,
6. rezerwa ogólna,
7. rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania
kryzysowego,
8. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia pomocy
społecznej.
Planowane dochody budżetu w roku 2016 to kwota 46.541.043 zł, natomiast
planowane wydatki to kwota 50.648.032 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami
i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości
4.106.989 zł.
Poza wydatkami budżet 2016 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat
zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.521.300 zł stanowiących rozchody
budżetu. Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie kredytem
w wysokości 3.000.000 zł oraz środkami wolnymi w wysokości 1.106.989 zł.
W przedkładanym projekcie budżetu zabezpieczono realizację obowiązkowych
zadań bieżących gminy takich jak - pomoc społeczna, edukacja, edukacja i opieka
nad dziećmi w wieku przedszkolnym, bieżące utrzymanie dróg gminnych, zadania
w zakresie utrzymania zasobu mieszkaniowego, ochrony środowiska i gospodarki
komunalnej. Zabezpieczono także realizację zadań nieobowiązkowych w zakresie
kultury, kultury fizycznej, i inne.
Zabezpieczono także środki na zadania inwestycyjne, których realizacja w znaczący
sposób przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozytywnie
wpłynie na wizerunek naszej gminy.
Mając na uwadze to, co zostało powiedziane wcześniej oraz pozytywne opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach proszę o pozytywne przegłosowanie
uchwał:
- o przedkładanym projekcie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2016-2031,
- o projekcie uchwały budżetowej na rok 2016,
- o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej.
Jeszcze raz bardzo serdecznie proszę Radę o przyjęcie tychże uchwał. Dziękuję ”.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekty uchwał były omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 14 grudnia 2015 roku.
Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 5 głosów za ) projekt
uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na
lata 2016-2031.
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Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska
zaopiniowała pozytywnie większością głosów ( 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący,
1 Radny nieobecny ) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łazy na lata 2016-2031.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała pozytywnie
jednogłośnie ( 4 głosów za, 1 Radny nieobecny ).
Komisja Rozwoju i Promocji zaopiniowała pozytywnie
(3 głosów za, 1 głos wstrzymujący ) w/w projekt uchwały.

większością

Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie większością głosów
1 głos wstrzymujący ) projekt uchwały w w/w sprawie.

głosów

( 4 głosów za,

Następnie Pani Przewodnicząca zapoznała Radnych z opinią poszczególnych
Komisji Rady Miejskiej w Łazach w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy
Łazy na rok 2016:
- Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie
projekt budżetu Gminy Łazy na rok 2016.

( 5 głosów za )

- Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska
zaopiniowała pozytywnie większością głosów ( 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący,
1 Radny nieobecny ) projekt budżetu Gminy Łazy na rok 2016.
- Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała pozytywnie
jednogłośnie głosów ( 4 głosów za, 1 Radny nieobecny ) projekt budżetu Gminy
Łazy na rok 2016.
- Komisja Rozwoju i Promocji zaopiniowała pozytywnie większością głosów
( 3 głosów za, 1 głos wstrzymujący ) projekt budżetu Gminy Łazy na rok 2016.
- Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie większością głosów ( 4 głosów za,
1 głos wstrzymujący ) projekt budżetu Gminy Łazy na rok 2016.
Radna Renata Supernak – Przewodnicząca Komisji Budżetowej – powiedziała
„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście!
Mam przyjemność jako Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawić
opinię na temat przedkładanych projektów uchwał w sprawie budżetu Gminy Łazy na
rok 2016 i w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łazy na
lata 2016 – 2031.
Obydwa projekty wpłynęły do Rady Miejskiej w ustawowym terminie 15 listopada
2015 roku. Komisja Budżetowa jako właściwa do spraw opiniowania powyższych
dokumentów rozpoczęła pracę nad projektami w dniu 30 listopada 2015.
Przeanalizowano w tym dniu projekt budżetu Gminy na rok 2016 oraz
przedyskutowano kwestie związane z planowanymi dochodami, wydatkami oraz
rozchodami i przychodami budżetu.
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Na kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 4 grudnia 2015 zapoznaliśmy
się z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016
– 2031. W czasie dyskusji nad obydwoma projektami podnoszono problemy
finansowania inwestycji, sposobu pozyskiwania środków na inwestycje oraz
konieczności dostosowania dokumentów do rygorów obecnie obowiązującej ustawy
o finansach publicznych. Sporo uwagi poświęciliśmy problematyce nadwyżki
operacyjnej będącej obecnie podstawą wyliczania indywidualnego wskaźnika spłat
zobowiązań gminy z tytułu spłat kredytów, pożyczek oraz obsługi zadłużenia.
Wnoszono także o zwiększenie wydatków na kulturę oraz kulturę fizyczną.
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 8 grudnia bieżącego roku
zapoznano się z autopoprawkami do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej
przedłożonymi przez Burmistrza Łaz. Po autopoprawkach podstawowe wielkości
proponowanego budżetu przedstawiają się następująco:
- dochody - 46.541.043 zł,
- wydatki – 50.648.032 zł,
- planowany niedobór budżetu – 4.106.989 zł,
- przychody budżetu – 6.728.289 zł,
- rozchody budżetu – 507.658 zł,
W przedłożonym projekcie zabezpieczono środki na zadania bieżące gminy
w wysokości 43.627.839 zł oraz na zadania inwestycyjne w wysokości 7.020.193 zł.
Bardzo pozytywnym wydaje się być ujęcie w zadaniach inwestycyjnych środków
na modernizację dróg gminnych w wysokości 3.979.120 zł. Pozostałe zadania
inwestycyjne także z pewnością przyczynią się do poprawy jakości życia
mieszkańców gminy oraz wpłyną pozytywnie na nasz wizerunek.
Na uwagę zasługuje także fakt, że przedłożone projekty zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkowa w Katowicach i spełniają
wszystkie wymogi ustawy o finansach publicznych.
W przedkładanych dokumentach zachowane zostały rygory art. 242 i 243 ustawy
o finansach publicznych w roku oraz w całym okresie prognozy długu gminy, to jest
w latach 2016-2031.
Wobec powyższego Komisja Budżetowa głosami: 5 za, bez głosów przeciwnych
i bez wstrzymujących się zaopiniowała pozytywnie przedkładane projekty uchwał”.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2016-2031.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła dyskusję i poddała pod
głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
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W głosowaniu udział brało 15 Radnych.

Rada Miejska w Łazach podjęła większością głosów ( 14 za, 1 przeciwny)
Uchwałę Nr XII/99/15 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łazy na lata 2016-2031.

Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję w sprawie podjęcie uchwały
budżetowej Gminy Łazy na rok 2016.

Głos zabrała Radna Maria Stempel - powiedziała „ Pani Przewodnicząca, Panie
Burmistrzu, Wysoka Rado , zaproszeni goście!
Chciałam takie skromne uwagi
zgłosić.

do

projektu budżetu Gminy Łazy na rok 2016

Zacznę od przypomnienia , że uchwalenie budżetu Gminy to najważniejsza w roku
powinność każdej rady. Dlatego oczekiwałam , że sprawa uchwalania budżetu po
roku działalności Rady Miejskiej w Łazach potraktowana będzie z należytą powagą.
Niestety , obserwując poczynania naszej rady widzę , że moje koleżanki i koledzy nie
przemęczają się w proponowaniu własnych rozwiązań, do projektu przedstawionego
przez Burmistrza Kaczyńskiego. Praktycznie nie słyszałam dyskusji nad
przedstawionym projektem , który cały czas jest tylko projektem budżetu. Taka
postawa Rady Miejskiej utwierdza Burmistrza Kaczyńskiego w przekonaniu , że jest
wszystkowiedzący i nieomylny.
Uwagi jakie zgłaszam są wynikiem moich dyskusji z wyborcami , mieszkańcami
naszej Gminy.
Dochody Gminy.
Dochody Gminy zapisane w projekcie prognozowane są bardzo optymistycznie
zwłaszcza majątkowe. Papier jest cierpliwy, ale część dotycząca
środków
europejskich na inwestycje , jest o tyle wątpliwa, że zasady ich rozdziału nie zostały
do końca określone.
Mam pytanie do Pana Burmistrza Kaczyńskiego o szczegóły planowanych dochodów
z mienia Gminy w wysokości 300 tysięcy złotych. Jakie składniki majątku zamierza
Pan sprzedać?
Wydatki Gminy
Zwracam uwagę na bardzo niekorzystne relacje w wydatkach majątkowych
w stosunku do dochodów majątkowych Gminy. Pamiętam słowa Burmistrza
Kaczyńskiego , który kiedyś mówił , że interesują go tylko inwestycje dofinansowane
w stosunku 15 % - Gmina 85% - dofinansowanie z zewnątrz. Dlatego dziwi mnie
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fakt, że dochody majątkowe planowane są w wysokości 2 mln 962 tys. zł a
wydatki ponad 7 mln zł. Czyli znaczna większość z planowanych inwestycji
sfinansowana zostanie z kredytów , pożyczek i tego co pozostało ze sprzedaży
Pływalni.
Po raz kolejny w budżecie przedstawionym przez Burmistrza Kaczyńskiego , brak
jest elementu budżetu partycypacyjnego dla mieszkańców miasta Łazy.
Brakuje w budżecie realnej propozycji , wsparcia Klubu Sportowego o prawie
stuletniej tradycji Łazowianka, który wielkim wysiłkiem awansował do klasy
okręgowej rozgrywek w piłkę nożną.
Zwracam uwagę na powiększającą się różnicę pomiędzy dochodami wydatkami
na trzymanie Pływalni , brak skutecznych działań dla poprawy sytuacji. Pozytywnie
należy ocenić planowane spore środki na poprawę stanu dróg, jednak ich
realizacja będzie prawie w całości zależeć od finansowania zewnętrznego.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Analiza WPF wykazuje, że w roku 2016 dług Gminy Łazy osiągnie
zatrważającą kwotę ponad 35 milionów złotych, a do tego trzeba jeszcze
doliczyć zobowiązania z tytułu spłat obligacji.
Trwa ciągły stan zadłużania Gminy ponad miarę, na konto naszych dzieci i
wnuków. Zastanawiam się czy Pan Burmistrz Kaczyński naprawdę wierzy , że
Gmina Łazy jest w stanie spłacić zaciągnięte długi do 2031 roku. Szkoda że nie
wszyscy z nas będą się mogli o tym przekonać. Chyba , że Burmistrz wie
więcej i powstanie kolejna kopalnia tym razem rud cynku i ołowiu , ale to temat
na osobną dyskusję.
Bardzo wątpliwe są zapisy dotyczące wypracowania przez Gminę nadwyżki
budżetowej po roku 2017.
Gdyby nie nowelizacja przepisów o finansach gmin, a Rząd był konsekwentny, to
zamiast Rady Miejskiej i Burmistrza mielibyśmy już dzisiaj w Łazach Zarząd
Komisaryczny.
Po roku 2018 praktycznie nie planuje się inwestycji w Gminie.
Nasuwa się pytanie do Pana Burmistrza Kaczyńskiego: z jakich środków zamierza
sfinansować wkład gminy w budowie II - go etapu kanalizacji dla miasta.
Jak i kiedy będziemy oczyszczać , ścieki ze wsi.
W projekcie budżetu Gminy Łazy na rok 2016, brak jest skutecznych działań na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości , tworzenia miejsc pracy i poprawy jakości
życia znacznej części mieszkańców naszej Gminy.
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Oczekuję wyczerpującej odpowiedzi od przewodniczących komisji problemowych
Rady , na jakich przesłankach opierają pozytywną opinię o przedłożonym
projekcie Budżetu.
W projekcie budżetu autorstwa Burmistrza Kaczyńskiego, brak jest choćby
namiastki realizacji naszych postulatów zgłaszanych od lat dla poprawy życia
zaniedbanego osiedla Podlesie i okolic. Mam na myśli zagospodarowanie terenu
po ogródkach działkowych, modernizacji budynku po byłym KTS, poprawy stanu
dróg , parkingu przy Szkole nr 3, przystanku autobusowego w rejonie zejścia
z kładki nad torami.
Dlatego w głosowaniu nad projektami uchwał budżetowych przedstawionych
przez Burmistrza , będę głosować przeciw ich uchwaleniu”.
W dalszej wypowiedzi Radna Stempel - powiedziała, że do projektu budżetu na rok
2016 chcę jeszcze dodać i dotyczy to finansów. Chodzi o małe kwoty dla porównania
np.: Rada Gminy Dział 75022 w roku 2013 wykonanie było 241,260 w roku 2014
247,860 w roku 2015 plan 260,00 natomiast 2016 262,920. Poprzednio
przewodniczącym był ekonomista w tej chwili anglista i jeżeli wyśle mnie Pani na
kurs angielskiego, to będę skakać do góry.
Chcę powiedzieć, że niektórzy Radni nie wiedzą po co mają tablety , ponieważ na
ostatnią Komisję przyszli z tabletem nie naładowanym.
Dział 853 - ( Pozostałe Zadanie w Zakresie Polityki Społecznej ) 85305 - Żłobki
mamy w budżecie 100.800 zł a dalej w porządku sesji mamy Uchwałę dotacji żłobki
450 zł na dziecko, poprzednio było ponad 500 zł, gdy przejrzy budżet pani prezes
Szczygłowa nie wiem czy dobrze powiedziałam nazwisko, to będzie domagała się
więcej do projektu budżetu .
Zwracając się do Pani Skarbnik Radna zapytała ile mamy jeszcze pieniędzy na
lokacie z basenu, z leasingu zwrotnego.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej - powiedziała, że Pani Radna
zatytułowała to coś wnioski. Wnioski były do składania do 30 września br. i wielu
Radnych złożyło
wnioski. Tak jak Pani Przewodnicząca Komisji Budżetowej
powiedziała, że procedury były zachowywane. Wnioski były brane pod uwagę,
rozmawialiśmy na ten temat. Spotykaliśmy się pięć razy i zapewniam Państwa, że
większość tych pytań była przedmiotem naszej dyskusji podczas tych pięciu różnych
Komisji.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – zwracając się do zebranych powiedział, że styl
jakby znany i myśli że, to nie Pani Radna pisała bo widać, że to pisał ktoś, kto nie
uczestniczył w pracach Komisji.
Zwracając się do Radnej Stempel poprosił, aby sprecyzowała pytanie dot. dochodów
majątkowych.
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Radna Stempel powiedziała, że chodzi o kwotę 300 tys. zł i zapytała co Pan
Burmistrz będzie sprzedawał, bo chciałaby wiedzieć wcześniej.
Pan Burmistrz – odpowiedział Radnej, że w roku 2016 sprzedaż mienia jest
zaplanowana w budżecie na tym samym poziomie co w roku 2015.
Wpływają wnioski od mieszkańców zainteresowanych kupnem działek, następnie
Komisja Rozwoju i Promocji wnioski te opiniuje a potem dokonujemy sprzedaży tego
mienia. Ta kwota 300 tys.zł to jest mała kwota, bo w latach kiedy nie było kryzysu ta
kwota była dużo wyższa. Cieszylibyśmy się gdyby ta kwota była większa , gdyby ten
plan został przekroczony.
Jeżeli chodzi o fundusz partycypacyjny to nie zgodzę się z Panią, z autorem tego
pisma tak będzie dokładniej , bo fundusz sołecki jest żywym dowodem i przykładem
na fundusz partycypacyjny. Jeżeli policzycie sobie Państwo tą kwotę, którą macie do
dyspozycji to porównując bogate gminy wcale tak źle nie wypadamy.
Jeżeli chodzi o Klub Sportowy „Łazowianka” to bardzo prosi Radną aby się w końcu
zdecydowała, bo w pewnym momencie była awantura z Pani udziałem z Prezesami,
że nie chcą się rozliczyć , bo pieniędzy dużo i dużo, a z drugiej strony wchodzi Pani
w rolę adwokata Klubu Sportowego „Łazowianka”.
Jeżeli chodzi o pływalnie to temat jest znany od samego początku i myślę, że ci
którzy podejmowali decyzję mieli tego świadomość i takie były założenia w całym
studium wykonalności i ten basen niestety będzie deficytowy.
Uważa, że Pani Radna powinna zachęcać naszych mieszkańców do korzystania
z pływalni gdyż ceny są atrakcyjne, poziom usług jest bardzo wysoki. Naszych
mieszkańców jest tylko 10-15% korzystających z pływalni a pozostali korzystający to
mieszkańcy z okolicznych gmin.
Tak naprawdę basen służy dla mieszkańców nie tylko z naszego powiatu, ale
i z Dąbrowy Górniczej i wielu innych miejsc.
Jeżeli chodzi o inwestycje, to tak robimy żeby wydatki kurczyć , bo jeżeli wydamy
100 tys.zł na inwestycję z budżetu naszej gminy, to jest ona wykonana za 100 tys.zł,
a jeżeli staraliśmy się o dofinansowania ze środków zewnętrznych np. w wysokości
85% to tą kwotę mnożymy. W minionej kadencji mieliśmy taki plan działania
i tego się trzymaliśmy i wówczas mogliśmy wiele, wiele więcej zrobić . Jak również
wiemy, że Pani była co rocznie przeciwna projektowi budżetu, więc tak prawdę
powiedziawszy przeciwna wszystkim inwestycją, które realizowaliśmy. Pieniędzy
mamy o wiele mniej i ten temat był szczegółowo omawiany na Komisjach Rady,
konkretnych inwestycji które mają być dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej.
Nabory na wnioski realizowane ze środków unijnych nie są jeszcze ogłaszane i nie
wiadomo kiedy będą realizowane. Został ogłoszony konkurs na modernizację
przedszkoli i też Pani nam zarzucała, że było mnóstwo pieniędzy przeznaczonych na
wykonanie projektów technicznych. Te projekty w większości już zostały wykonane
i jesteśmy gotowi na budowę kanalizacji i mamy pozwolenie na budowę już od roku
czasu. Koszt tej inwestycji to ok.44 mln.zł to proszę sobie wyobrazić gdyby tą
inwestycję trzeba by było wykonać ze środków własnych, to by było nie możliwe do
wykonania przez 40 lat. Za przykład podał Pan Burmistrz zakończoną budowę
I etapu kanalizacji w krótkim okresie, która została wykonana kosztem 20 mln.zł,
zrealizowana przy udziale środków unijnych. Gmina jest zadłużona, ale zawsze przy
uchwaleniu budżetu i przy absolutorium, że zrobił bym to jeszcze raz. Dodał, że po
2022 r. nasza gmina i 99% gmin w Polsce będą spłacać długi, bo taka okazja jak
pojawiła się w 2007-2013 i teraz już się nigdy nie pojawi. To dzięki temu cała Polska,
bo nie ma takiej miejscowości, które by z tych środków nie skorzystała również
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nasza Gmina nie wyglądałaby tak jak wygląda bo jest Gminą o bardzo niskich
dochodach. To się przedkłada na to, że musimy się posiłkować środkami w postaci
kredytów, emisji, czy leasingu zwrotnego i to jest narządzie finansowe z którego
korzystają wszystkie gminy w Polsce.
Pan Burmistrz w kwestia przedsiębiorczości powiedział, że mieliśmy uchwałę, która
obowiązywała przez 5 lat dot. zwolnień od podatków. Nasza Gmina nie jest na razie
atrakcyjną Gminą jeżeli chodzi o inwestycje i nie mamy szans z Dąbrową Górniczą,
która na chwilę obecną utworzyła 200 ha strefę ekonomiczną i my musimy o tym
myśleć żeby z tego skorzystać , ale nie robić konkurencji dla Dąbrowy Górniczej.
Tam samo wybudowanie dojazdu do tej strefy kosztowało 50 mln.zł. ( dwa ronda,
kawałek drogi i oświetlenie ). Jest osobą otwartą na propozycje i jeżeli Pani Radna
ma jakieś pomysły to z wielką przyjemności zweryfikujemy i wdrożymy jeżeli będą
rzeczywiście dawały szansę, że będziemy mogli u nas realizować, to chętnie się pod
tym podpisze i cała Rada też. Jeżeli jestem przy całej Radzie, to Pani ma takie
skłonności aby obrażać, wytykać to jeżeli chodzi o wnioski jakie Radni zgłosili i je
podliczyli to by była kwota kilkudziesięciu milionów złotych.
Z uwagi na to, że Pani Radna ten temat poruszyła to chciałby bardzo serdecznie
Radnym podziękować za rozsądek w sprawie wniosków. My będziemy w miarę
posiadanych środków finansowych te wnioski realizować i w dalszym ciągu prosi o
rozsądek. Dodał, że bardzo chciałby jako Burmistrz , cała Rada i Sołtysi żeby była
taka sytuacja że posiadamy tyle środków aby każdy wniosek, który wpływa był
realizowany z dnia na dzień. Pani działa we Wspólnotach i z tego co wiem Pani
dobrze działa , ale Wspólnota żeby realizować swoje działania również musiała
zaciągać kredyty.
Jeżeli chodzi o budynek KTS, to jest bardzo trudna sprawa, prace będą finansowane
z czterech różnych źródeł. Rozpoczęcie prac planujemy w roku 2017, bo mamy
nadzieję, że w roku 2016 te konkursy będą sukcesywnie ogłaszane i w między czasie
będziemy mieć podpisane umowy na całość realizacji tego budynku i ogłosimy
przetarg na wyłonienie jednej firmy. Nie wyobrażamy sobie aby prace te wykonywały
4 firmy, bo to jest nie realne do zrealizowania. Dodał, że nie zgadza się z Radną w
kwestii głosowania , bo Pani Radna od wielu lat zawsze głosuje przeciwko przyjęciu
budżetu Gminy. Budżet ściśle wiąże się z inwestycjami i np. w budżecie na 2016 rok
planowany jest remont przedszkola w Łazach, które funkcjonuje od 50 lat i
bezwzględnie wymaga remontu, a Radna głosując przeciwko przyjęciu budżetu jest
jednocześnie przeciwko remontowi przedszkola. Pan Burmistrz stwierdził, że Radna
ma prawo mieć odrębne zdanie, gdyż panuje demokracja i on to szanuje.

Pani Skarbnik odpowiedziała Radnej Stempel dot. środków z leasingu zwrotnego,
że jest to kwota 3.800 tys.zł wraz z odsetkami.
Przewodnicząca Rady podziękowała Radnym za pracę w okresie między sesjami i
dodała, że na komisjach bardzo dużo się dyskutuje i podejmują tak ważnych decyzji
dla Gminy Łazy.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
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Rada Miejska w Łazach podjęła większością głosów ( 14 za, 1 głos przeciwny)
Uchwałę budżetową Gminy Łazy na rok 2016 – Uchwała Nr XII/100/15.

Przewodnicząca pogratulowała Panu Burmistrzowi oraz wszystkim, którzy pomagali
w opracowaniu Uchwały budżetowej na 2016 rok przyjęcia przez Radę większością
głosów.
Pan Burmistrz Łaz - podziękował Wysokiej Radzie za podjęcie Uchwały budżetowej
Gminy Łazy na rok 2016 .
Do punktu nr 7.

Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej
i Ochrony Zdrowia – powiedziała, że PROMAX Sp.zo.o. z siedzibą w Łazach przy
ul. Pocztowej 14 przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łazy
na okres od 1.02.2016 roku do 31.01.2017 roku.
Zapoznała Radnych z projektem uchwały w omawianej sprawie i poprosiła
o przyjęcie tej uchwały.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 14 grudnia 2015 roku i Komisja Budżetowa projekt ten zaopiniowała
pozytywnie jednogłośnie ( 5 głosów za ).
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
W trakcie obrad Radny Ryszard Słowikowski opuścił salę narad.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 14 głosów za ) Uchwałę
Nr XII/101/15 w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla PROMAX sp. zo.o. w Łazach na okres
od 01.02.2016 roku do 31.01.2017 roku.
Na salę narad powrócił Radny Słowikowski.
Do punktu nr 8.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej
i Ochrony Zdrowia – powiedziała, że Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U.2011 Nr 5, poz.13) zmieniła zakres kompetencji
w zakresie organizowania transportu zbiorowego. Zapisy ustawy mówią, że związek
międzygminny jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na liniach
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komunikacyjnych KZK GOP, a w sytuacji gdy Gmina nie jest członkiem związku nie
może zostać organizatorem transportu zbiorowego na jej terenie. Z uwagi na fakt, iż
trasy linii komunikacyjnych nr 140, 609 i 637 przebiegają przez obszar więcej niż
jednego powiatu, przewozy wykonywane w zakresie tychże linii należy uznać za
wojewódzkie przewozy pasażerskie, których organizatorem jest Województwo.
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach obejmujących swoim
zasięgiem gminy nie będące członkami organizującego je związku lub porozumienia
międzygminnego, z dniem 1 stycznia 2016 r analogicznie do lat poprzednich będą
realizowane przez Województwo Śląskie, na podstawie zawieranych umów
z gminami i porozumień z organizatorami publicznego transportu zbiorowego.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 14 grudnia 2015 roku .
Komisja Budżetowa projekt ten zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie
( 5 głosów za ).
Komisja rozwoju i Promocji zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały większością
głosów ( 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący ).
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
( 15
głosów za )
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie
Uchwałę Nr XII/102/15 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Województwa Śląskiego na finansowanie zadania własnego na 2016 r.
Do punktu nr 9.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia – powiedziała,
że Uchwałą Nr XLI/304/14 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 sierpnia 2014
określono tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych
prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych oraz zakres i trybu kontroli wykorzystania dotacji. Z uwagi na
zmiany ustawy o systemie oświaty należy dostosować zapisy uchwały z 2014 roku
do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 14 grudnia 2015 roku.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej projekt uchwały zaopiniowała
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ).
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
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Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 15 Radnych.

Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 15 głosów za ) Uchwałę
Nr XII/103/15 w sprawie: ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla
przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu
kontroli pobrania i wykorzystania dotacji.
Do punktu nr 10.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia – powiedziała,
że zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (jt. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1457) podmioty prowadzące żłobki mogą
otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy.
Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa Rada Miejska w drodze
uchwały. Celem przyznania dotacji celowej jest wspieranie systemu opieki nad
dziećmi do lat 3 . Dotacja celowa może być przyznana podmiotom prowadzącym
żłobek na dofinansowanie zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi
w wieku do lat trzech tj. sprawowanie opieki nad dzieckiem, prowadzenie zajęć
opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z wyłączeniem wydatków związanych
z wyżywieniem i wydatków poniesionych na remonty i inwestycje. Dotacja może być
przyznawana podmiotom wpisanym do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Burmistrza Łaz Przedmiotowa uchwała określa dotację celową
na każde dziecko objęte opieką w kwocie 450 zł .
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 14 grudnia 2015 roku.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej projekt uchwały zaopiniowała
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ).
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 15 głosów za) Uchwałę
Nr XII/104/15 w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Łazy.
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Do punktu nr 11.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia – powiedziała,
że zmiana brzmienia § 6 ust.1 Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia
30 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w krajowym lub
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym polega na obniżeniu dolnej
granicy stypendium z kwoty 700 zł do kwoty 100 zł i górnej granicy z kwoty 3000 zł
do kwoty 1500 zł .
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 14 grudnia 2015 roku.
Komisja Budżetowa projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie
( 5 głosów za ).
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej projekt uchwały zaopiniowała
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ).
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 15 głosów za ) Uchwałę
Nr XII/105/15 w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad
i trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
Do punktu nr 12.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia – powiedziała,
że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie organy
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą określić w drodze uchwały
warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu wskazując
cele publiczne, które jednostka samorządu terytorialnego zamierza osiągnąć. Biorąc
pod uwagę powyższe, przedmiotowy projekt uchwały określa warunki i tryb
wspierania finansowego klubów, stowarzyszeń i innych podmiotów nie należących do
sektora finansów publicznych. Uchwała precyzuje również katalog celów publicznych
z zakresu sportu, których realizacja może być wspierana ze środków Gminy Łazy.
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Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 14 grudnia 2015 roku.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej projekt uchwały zaopiniowała
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ).
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 15 głosów za ) Uchwałę
Nr XII/106/15 w sprawie: warunków i trybu finansowania zadania własnego
w zakresie rozwoju sportu.

Do punktu nr 13.
Radni nie zgłosili interpelacji.
Do punktu nr 14.
Radna Maria Stempel – zwracając się do Pana Burmistrza zapytała co ma
powiedzieć ludziom z Polesia, kiedy będzie wykończony KTS ponieważ przed
wyborami na budynku KTS wisiał piękny baner, co dalej. Ludzie myślą, że gdy Pan
wygrał wybory, to realizacja będzie zaraz. Proszę wytłumaczyć ludziom, że w roku
2016 nie będzie nic w 2017 i 2018 może będzie wykończony gdy dostaniemy
pieniądze z czterech projektów.
Co z zagospodarowaniem terenu po byłych działkach.
Pytałam Panią Skarbnik ile faktycznie jest pieniędzy bo przez telefon jak pytałam,
dostałam odpowiedź 3 miliony , teraz mówi Pani 3.800.000 więc ile jest dokładnie
w tej szufladzie po basenie.

Do punktu nr 15.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – złożył na ręce Pani Przewodniczącej
informację z prac Burmistrza oraz Urzędu Miejskiego w Łazach za okres od
8 grudnia 2015 r. do 21 grudnia br. jak niżej:
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„08.12.2015 r.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące
II etapu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie rozpoczęła prezentacja
przypominająca możliwości pozyskania środków z PROW na lata 2014-2020.
Podczas spotkania przedstawiono cele, przedsięwzięcia i operacje jakie są
planowane do realizacji, procedury wyboru operacji oraz propozycje kryteriów oceny
poszczególnych operacji. W drugiej - warsztatowej części spotkania uczestnicy
wypełniali ankiety, wyrażali opinie nt. dostosowania celów do oczekiwań i określali
grupy docelowe do których powinny zostać skierowane działania realizowane przez
LGD i wnioskodawców. Spotkanie skierowane było do mieszkańców,
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Łazy, Ogrodzieniec
i Poręba.
10.12.2015 r.
Spotkałem się z przedstawicielami TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą
w Krakowie. Tematem spotkania było uzgodnienie stawek za konserwację punktów
oświetlenia ulicznego w roku 2016 oraz dalszej współpracy w zakresie prowadzonych
przez TAURON inwestycji dobudowy wskazanych przez Gminę punktów oświetlenia
ulicznego.
11.12.2015 r.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach we współpracy z Radą Seniorów tutejszy
Urząd zorganizował Seminarium Senioralne. Wzięli w nim udział przedstawiciele
wszystkich środowisk zrzeszających seniorów z terenu całej gminy oraz
przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych
„Most” z Katowic. Celem seminarium było omówienie dotychczasowych doświadczeń
w realizacji zadań związanych z potrzebami naszych seniorów i podejmowanymi
przez nich inicjatywami oraz wysunięcie wniosków do pracy w roku następnym
w ramach współtworzenia lokalnej polityki senioralnej. Spotkanie stało się też okazją
do przekazania sobie życzeń Bożonarodzeniowych i Noworocznych.
12.12.2015 r.
W dniach 12-13 grudnia br. miał miejsce Kiermasz Bożonarodzeniowy w Łazach.
W sobotę można było dokonać zakupu ozdób i upominków, stroików, ceramiki,
rękodzieła artystycznego, a także skosztować świątecznych smakołyków.
W niedzielę, oprócz zakupów świątecznych, można było podziwiać żywą szopkę,
występy artystyczne, wziąć udział w konkursach i loteriach oraz spotkać się ze
Świętym Mikołajem.
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13.12.2015 r.
W dniach od 13 do 20 grudnia br. wspólnie z Przewodniczącą oraz Radnymi Rady
Miejskiej uczestniczyłem w dorocznych uroczystościach mikołajkowych i jasełkowych
zorganizowanych
przez
przedszkolaków
i
uczniów
szkół
publicznych
i niepublicznych. Wziąłem także udział w spotkaniach opłatkowych z wychowankami
Domu Dziecka „Pegaz” w Chruszczobrodzie, z przedstawicielami Klubu Seniora
„Semafor” oraz środowisk strażackich i Kół Gospodyń wiejskich działających na
terenie gminy. Pragnę także gorąco podziękować za wszystkie zaproszenia oraz za
przekazane życzenia, stroiki i Betlejemskie Światełko Pokoju przekazane przez
zuchów i harcerzy.
14.12.2015 r.
Uczestniczyłem w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów. Tematem posiedzenia były zagadnienia związane z polityką wsparcia
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej małych i średnich gmin województwa
śląskiego w ramach instrumentów pomocowych perspektywy finansowej na lata
2014-2020. Omawiano również kwestie dotyczące priorytetów i zasad
dofinansowania inwestycji samorządowych w 2016 roku ze środków WFOŚiGW
w Katowicach. W konwencie uczestniczyła Wicemarszałek Sejmu Pani Barbara
Dolniak oraz Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek.
16.12.2015 r.
Wziąłem udział w uroczystym posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
w Zawierciu podsumowującym jego działalność w mijającym roku.
17.12.2015 r.
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowej odbyło się posiedzenie Zarządu
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Łazach. Tematem głównym było przedstawienie
kalendarium wyborczego w jednostkach OSP i Związku OSP RP oraz terminarza
planowanych w 2016 roku uroczystości strażackich. W świątecznej atmosferze
dyskutowano nad sprawami ochrony przeciwpożarowej.
18.12.2015 r.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie uczestniczyłem w Walnym Zebraniu
Członków LDG „Perła Jury”. Głównym celem spotkania był wybór Rady Programowej
oraz zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju.
Przetarg
W dniu 18.12.2015r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Łazach, Niegowonicach i Grabowej. W wyniku licytacji
wyłoniono nabywców na działki w Łazach i Niegowonicach.
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Zarządzenia
W okresie międzysesyjnym wydałem 7 zarządzeń. Ich treść jest publikowana na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Łaz”.
Podziękował wszystkim organizatorom za zorganizowanie spotkań przedświąteczny.
Do punktu nr 16.
Pan Burmistrz odpowiadając Pani Radnej w sprawie budynku KTS, że jeżeli
pozyskamy środki z zewnątrz budynek ten będzie dużo ładniej wyglądał niż
przedstawiał baner wiszący na budynku KTS. Prosi o cierpliwość w tej sprawie.
Jeżeli chodzi o ogródki działkowe na osiedlu Podlesie to, żeby nie był uległym
osobom często starszym, które przychodziły i prosiły żeby jeszcze się wstrzymać bo
już posiały i chcą zebrać to już dawno byłyby przeniesione, tym bardziej że kupiliśmy
teren od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Teren ten jest pięknie
zagospodarowany i zaprasza do obejrzenia. Teren po byłych ogródkach działkowych
nigdy nie będzie gorzej wyglądał, niż wtedy gdy były działki.
Postaramy się na sesji bądź komisji Radnym pokazać projekty zagospodarowania
tego terenu na wizualizacji.
Jeżeli chodzi o lokatę, o którą pytała Radna Stempel to skończyła się 4.12.2015 r.
i wynosi 3.800 tys.zł.
Do punktu nr 17.
Radni nie zabrali głosu.
Wiesław Ludwikowski - Sołtys Sołectwa Niegowonice – powiedział, aby zwrócić
się do Zarządu Jurajskich Parków Krajobrazowych o uporządkowanie terenu
„Ostańców” w Niegowonicach.
Mieczysław Skręt – Sołtys Sołectwa Turza - w imieniu wszystkich Sołtysów złożył
życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku
2016.
W imieniu Druhów OSP z Grabowej i Turzy podziękował również za zakup bojowych
samochodów pożarniczych.
Konrad Knop – Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego – również złożył
serdeczne życzenia życząc dalszej owocnej współpracy.

22

Do punktu nr 18.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała,
iż do Rady Miejskiej w Łazach wpłynęła korespondencja w okresie między sesjami,
z którą zapoznała Radnych .
Korespondencja znajduje się w Biurze Rady do wglądu.
Podziękowała Radnym za udział w imprezach jakie były w tym czasie organizowane
na terenie naszej Gminy.
Do punktu nr 19.
Wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Łazach
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - zamknęła obrady XII
Sesji Rady Miejskiej w Łazach o godz.13.50.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła Teresa Kurzacz

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach

Anna Staniaszek
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