Protokół Nr XL/10
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
02 sierpnia 2010 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach

- 15 radnych

Obecnych na sesji Rady

- 12 radnych (zgodnie z zał. nr 1)

Nieobecni:

- Tadeusz Czop
(nieobecność usprawiedliwiona – L4)
- Anna Staniaszek
(nieobecność nieusprawiedliwiona)
- Zbigniew Wudarczyk
(nieobecność nieusprawiedliwiona)

Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
Dyrektor SP ZOZ – Anna Pogoda – Tarapata
Dyrektor MOK – Grzegorz Piłka
Dyrektor OSiR – Konrad Knop
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
Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora RP Zbigniewa Meresa – Janusz Żakowski
Wiceprezes ChSD – Beata Szczygieł
Mieszkańcy MiG Łazy
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady poprosił o minutę ciszy, aby uczcić pamięć po zmarłym Sołtysie Stanisławie
Zimnym.
Przewodniczący Rady serdecznie powitał przybyłych na Sesję w / w gości.
Do punktu nr 1.
Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach dokonał Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
Miejskiej.
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Na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszą sesję przybyło 12 radnych, oraz że
podejmowane uchwały będą prawomocne.
Do punktu nr 2.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że Radni wraz z zawiadomieniami
o dzisiejszej sesji otrzymali proponowany porządek obrad oraz materiały.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady - odczytał proponowany porządek obrad.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo skierowane przez Pana Burmistrza dnia
26 lipca 2010 roku odnośnie 3 projektów uchwał w sprawie planu odnowy sołectw. Zaproponował,
by punkty te wprowadzić kolejno jako punkt 8, 9 i 10 porządku obrad. Przewodniczący Rady
zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi uwagi do przedłożonych porządku obrad sesji wraz z
propozycją wprowadzenia punktów 8, 9 i 10.
Władysław Nowak – Radny – poprosił o uzasadnienie tych trzech projektów.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że przedstawione trzy projekty uchwał dotyczą
planu odnowy wsi. Uchwały te potrzebne są, żeby złożyć aplikacje do planu odnowy na budowę
boisk wielofunkcyjnych w Sołectwach: Chruszczobród, Niegowonice i Wysoka. Burmistrz
przeprosił, że w takim trybie te projekty zostają złożone, ale spowodowane jest to tym, że 26 lipca
br. do Urzędu dotarła informacja o konkursie i dlatego korzystając z faktu, że jest sesja dodano do
porządku obrad te trzy projekty uchwał. Podjęcie tych uchwał jest wymogiem formalnym do tego,
żeby móc złożyć wniosek o dotacje na budowę boisk a terenie tych trzech sołectw.
Przewodniczący Rady – zapytał Radnego Nowaka czy takie uzasadnienie wystarczy.
Władysław Nowak – Radny – odpowiedział, że absolutnie nie wystarczy.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną
zmianą.
Radny Nowak przerwał głosowanie mówiąc, że proponuje, żeby każdy wniosek uzasadnić osobno
i dopiero na końcu po przegłosowaniu każdego projektu uchwały przegłosować cały projekt
porządku dziennego.
Przewodniczący Rady powiedział, że Pan Burmistrz zgłasza wniosek o wprowadzenie trzech
projektów uchwał i nad tym wnioskiem Rada głosuje. Dodał, że nie ma potrzeby głosowania nad
każdym z osobna.
Sławomir Kania – Mecenas – powiedział, że ustawa mówi o tym, że Przewodniczący
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przygotowuje projekt porządku obrad, natomiast Radna może wnieść zmiany w zaproponowanym
porządku czyli mamy tu do czynienia z projektem porządku obrad i jeżeli Rada to przegłosuje to
staje się to porządkiem obrad, zmiany dopiero będą wprowadzone po przegłosowaniu. Jeżeli Rada
to przegłosuje porządek obrad większością głosów to konsumuje to tym samym wszystkie
wniesione poprawki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (11 głosów za, 1 głos wstrzymujący) przyjęła
porządek obrad sesji Rady Miejskiej jak niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 11 czerwca 2010 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2010 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
7. Podjecie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji Powiatowi Zawierciańskiemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Chruszczobród na lata 2010 – 2017”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Niegowonice na lata 2010 – 2017”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Wysoka na lata 2010 – 2017”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: odstąpienia od przetargowego zbycia nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Niegowoniczki.
13. Interpelacje radnych.
14. Zapytania radnych.
15. Informacja dotycząca
sesjami Rady.

działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między

16. Odpowiedzi na zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami
i otrzymanej korespondencji.
19. 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 XXXIX z sesji Rady Miejskiej w Łazach Rady Miejskiej w Łazach z dnia
11.06.2010 r.
Poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Łazach oraz przed
Sesją na sali narad.
Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła przez aklamacje protokół Nr XXXIX sesji Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 11.06.2010 r.
Przewodniczący Rady oddał głos Panu Januszowi Żakowskiego – Dyrektorowi Biura
Senatorskiego Senatora RP Zbigniewa Meresa.
Janusz Żakowski – Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora RP Zbigniewa Meresa –
pogratulował Burmistrzowi oraz Radnym Rady Miejskiej w Łazach oddania do użytkowania
mieszkań socjalnych po byłej noclegowni kolejowej, zarazem życząc dalszych sukcesów oraz aby
Miasto i Gmina Łazy dalej dynamicznie się rozwijały.
Do punktu nr 4.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt zmian do budżetu
Gminy Łazy na rok 2010 wynika z rozstrzygniętych przetargów oraz konkursów RPO WSL konsekwencją których jest konieczność dostosowania kwot w budżecie do faktycznych kosztów.
Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.600.362 zł w związku z:
− niższymi wydatkami na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji o 6.715.074 zł,
− oraz zmniejszenie kosztów modernizacji ul. Sportowej – Rolnej – Błędowskiej o
935.288zł,
− zwiększeniem o 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia działki gminnej.
Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.820.994 zł w wyniku:
− zmniejszenia planowanej dotacji na budowę oczyszczalni i kanalizacji o 3.985.888 zł,
− zmniejszenia planowanej dotacji na budowę ul. Sportowej – Rolnej - Błędowskiej o
1.885.106 zł,
− zwiększenia dochodów majątkowych o 50.000 zł tytułu sprzedaży nieruchomości
gminnych.
Ponadto proponuje się przenieść kwoty (łącznie 594.980 zł):
− 310.980 zł z dotacji dla Powiatu Zawierciańskiego,
− 284.000 zł z budowy boiska na Osiedlu Podlesie
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z przeznaczeniem na:
−
−
−
−
−
−
−

25.000 zł w rozdziale 01010 na aktualizację PT wodociągu w Chruszczobrodzie,
201.655 zł w rozdziale 60016 na remonty dróg gminnych,
86.245 zł w rozdziale 75412 zakończenie docieplenia strażnicy w Chruszczobrodzie,
75.000 zł w rozdziale 80195 na remonty dachów placówek oświatowych,
77.000 zł w rozdziale 80195 na sporządzenie PT termomodernizacji obiektów oświatowych,
47.000 zł w rozdziale 85219 na czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych przez OPS,
76.880 zł w rozdziale 90095 na przekładkę wodociągu na ul. Konstytucji 3 Maja w Łazach
oraz przejęcie odcinka wodociągu w Rokitnie Szlacheckim,
− 6.200 zł w rozdziale 90095 na usuwanie awarii.
W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszy się planowany deficyt budżetu o 1.779.368 zł do
kwoty 8.095.358 zł. O tę samą kwotę zmniejszeniu ulegną przychody budżetu w tym kredyty
wzrosną o 949.818 zł, a pożyczki zmaleją o 2.729.186 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Budżetowa po przeanalizowaniu
przedstawionych zmian do budżetu Gminy zaopiniowała w/w projekt pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2010 stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Władysław Nowak – Radny – powiedział, że Gmina ma pewne oszczędności w budżecie, które
ukazały się w związku z tym, że koniunktura jest taka a nie inna, że przetargi, które Gmina
organizuje są poniżej kosztów kosztorysu i pozostały określone środki. Wydaje mu się, że w takiej
sytuacji w jakiej jest gmina tzn. Gmina Łazy ma ogromny deficyt to te środki powinno się
oszczędzać i zostawić na ta przysłowiową czarną godzinę, zwłaszcza, że czekają Gminę w ciągu
kolejnych dwóch lat potężne inwestycje, które muszą wiązać się z tym, że będą nieprzewidziane
wydatki i te zaoszczędzone środki by się przydały. Nurtuję go natomiast sprawa środków na
funkcjonowanie klubów sportowych. Wyszedł z propozycją do Pana Burmistrza, bo z jego
informacji wynika, że nie wszystkie oszczędności zostały skonsumowane w tym przedłużeniu i
Radny prosi o wygospodarowanie jeszcze na ten rok kwoty 30 tysięcy złotych na pomoc dla
klubów sportowych. Z informacji jakie otrzymał Radny Nowak wynika, że w trakcie trwania
sezonu kluby muszą składać wnioski wpisowe, ubezpieczeniowe, opłacać sędziów co wiąże się z
pewnymi kosztami oraz że Klub Łazowianka jest zadłużony już na 8 tysięcy złotych. Radny Nowak
w związku z tym zwrócił się do Pana Burmistrza o propozycją wprowadzenia autopoprawki i
spróbować znaleźć 30 tysięcy w budżecie w taki sposób, aby te środki przenieść do działu 926 do
Dyrektora Knopa, a Pan Dyrektor rozliczyłby się z prezesami klubów na utrzymanie obiektów
sportowych. Radny Nowak zaznaczył, że jeżeli ta propozycja nie będzie przyjęta to ma propozycję
zmiany do tego budżetu.
Przewodniczący Rady zapytał Radnego Nowaka czy sugeruje dziś zmienić ten projekt uchwały?
Władysław Nowak – Radny – powiedział, że to jest propozycja kierowana do Pana Burmistrza,
żeby w formie autopoprawki spróbować znaleźć te 30 tysięcy dzisiaj, a jeżeli nie to wtedy wystąpi
ze swoją poprawką w imieniu Klubu Łazy 2010.

5

Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że dziwi go tryb wprowadzania autopoprawki
przez Pana Radnego Nowaka. Zaznaczył, że Najpierw Pan Nowak miał obiekcje co do
wprowadzania 3 projektów odnowy Sołectw, natomiast teraz chce szukania 30 tysięcy dla sportu i
twierdzi, że te pieniądze są niejako zaoszczędzone. Burmistrz powtórzył, że wszystkie środki na
inwestycje jakie Gmina realizuje pochodzą z kredytów bankowych. Wyjaśnił, że to nie jest tak, że
mamy oszczędności. Jeżeli się okaże w przetargu, że mamy mniejszą kwotę do zapłacenia, to
Gmina zaciąga mniejszy kredyt i mniej się zadłużamy. I tu Klub Radnych Łazy 2010 sugeruje nam
dalsze zadłużanie się. Burmistrz dodał, że z jego informacji wynika, że klubom sportowym nie
powinno zabraknąć środków, bo składali oferty jak był ogłoszony konkurs, że zobowiązują się do
tego, że pozyskają określoną kwotę pieniędzy i tym samym Gmina odpowiednią kwotę przekaże na
realizacje pewnych zadań. Faktycznie środki dla klubów zmniejszono w tym roku, ale to dlatego, że
zlikwidowano kilka drużyn m. in. w Wysokiej i Rokitnie Szlacheckim i były też zakusy, żeby
zlikwidować klub w Niegowonicach, ale z racji rozpoczętego sezonu groziły nam kary pieniężne w
wysokości 1500 złotych – stawka ustalona przez PZPN. Burmistrz powiedział, że na sport w
Gminie Łazy wydaje się bardzo duże pieniądze. Dopominają się tutaj dwa kluby i jeżeli w ofercie,
którą składa Klub, przedstawiona nam wysokość funkcjonowania, prowadzenia danego klubu o
odpowiednie kwoty, to my to sprawdzamy i analizujemy, to nie jest tak, że jest to radosna
twórczość brana pod obrady i Rada przegłosuje pieniądze. Wg informacji jakie posiada Burmistrz,
Klub Łazowianka zobowiązała się, że pozyska 51% swoich środków, natomiast Korona Rokitno
zobowiązała się, że pozyska pieniądze na poziomie 30 %.
Gmina analizuje koszty funkcjonowania tych klubów. Skorygowano informacje, które zostały
zawarte w ofercie. Znalezienie 30 tysięcy w budżecie nie jest takie proste. Burmistrz zasugerował
Radnym, żeby wskazali skąd trzeba zabrać pieniądze, bo na dzień dzisiejszy Gmina oszczędności
nie ma. Powiedział, że Rada podejmuje uchwały o zaciągnięciu kredytu, o rozstrzygnięciu
przetargu, podpisaniu umowy i kiedy wiemy, że kwota jest realna, ile pieniędzy musimy z banku
wyłożyć na te inwestycje to dopiero wtedy występujemy o konkretna kwotę. Możliwości jest dużo i
jest świadomy tego, że Gmina jest taka instytucja, gdzie Prezesi wyciągają rękę i mówią „dajcie, bo
jak nie to się okaże, że przez Was jest sport tak jakby piłowany”. Niech się zarządy wykażą, bo
granie tym, że jest kryzys to bzdura. Burmistrz poprosił o większe zaangażowanie w pozyskiwanie
tych środków, a że sponsorzy też nie chcą dawać to może też jest jakaś przyczyna, może coś się
dzieje źle w klubie, ale do tego Pan Burmistrz nie chcę się mieszać, bo to jest Stowarzyszenie.
Zenon Głąb – Radny – zadał pytanie: jeżeli się obcina dotację dla stowarzyszeń sportowych o 1/3,
jeżeli sponsorzy deklarują, że są w stanie jakieś środki przeznaczyć na klub, a w trakcie sezonu się
wycofują to co my jako społecznicy mamy robić? Powiedział, że członkowie klubów chodzą po
domach gdzie ludzie finansują transport na mecze czy zbierają złom. Radny zapytał Burmistrza czy
na tym rzecz polega? Radny wspomniał, że jest społecznikiem od 7 lat i może dlatego pan nie wie
jest wtajemniczony w te rzeczy, bo pan może społecznie nigdy nie pracował i to może tu jest błąd.
Kluby w naszej Gminie mają problemy finansowe, więc Radny zwraca się o to by w jakiś sposób
Pan Burmistrz starał się tutaj wyjść naprzeciw i żeby ten rok skończyć, a w przyszłym toku trzeba
pomyśleć już troszkę inaczej, bo najważniejsze jest to, żeby ten rok rozgrywki zakończyć. Jest
jeszcze pół sezonu.
Przewodniczący Rady Miejskiej – powiedział, że dziwi go tryb w jakim Radni zgłaszają te
poprawki, bo ta sprawa była omawiana na Komisjach. Poprosił, żeby Radni zwrócili się z
wnioskiem do Komisji Budżetowej i tam podyskutować na ten temat.
Władysław Nowak – Radny – odnośnie wypowiedzi Pana Burmistrza powiedział, że fakt
zlikwidowania kilku drużyn wynika z tego, że Prezesi – organizatorzy tego sportu mając takie
środki jakie otrzymali na funkcjonowanie tzn. 120 – 130 tysięcy złotych, nie wystarczyły i dlatego
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pewne elementy tego sportu trzeba było zlikwidować.
I dlatego w tej sytuacji Radny Nowak zwrócił się do Pana Przewodniczącego w imieniu Klubu
Łazy 2010 z poprawką do projektu zmian do budżetu. Autopoprawka została przygotowana na
gorąco, po dyskusji przed sesją. Powiedział, że zmiana polegałaby na przeniesieniu kwoty 30
tysięcy złotych z działu 600 – Transport i Łączność do działu 926 – Kultura fizyczna i sport z
przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy Łazy.
Marta Grzesica – Radna – powiedziała, że temat finansowania klubów był już omawiany.
Przypomniała, że kiedyś sugerowała, aby kluby wystąpiły o dotacje startując w różnych
konkursach. Zadała pytanie: „czy któryś Klub napisał jakikolwiek wniosek”. Zapytała Radnego
Nowaka „czy pomógł któremuś Klubowi napisać taki wniosek? Czy zwrócił się z pytaniem do
Urzędu z których środków klub może skorzystać”? Radna powiedziała, że „tu jest droga do
popisu”, bo z funduszy inicjatyw obywatelskich było ponad 60 milionów do rozdysponowania.
Zapytała „czy któryś klub startował w tym konkursie”? Powiedziała, że zabieranie z dróg pieniędzy,
a przeznaczanie na sport – nie dzieci, nie młodzieży – tylko osób dorosłych – jest nie w porządku,
bo drogi się sypią i Pan Nowak wie jaka jest sytuacja na drogach. Na koniec dodała, że jest
przeciwna wnioskowi Radnego Nowaka.
Henryk Mogieła – Radny – popiera Radną Martę Grzesicę. Zaznacza również, że nie jest
przeciwny sportowi w Naszej Gminie, ale trzeba nad tym problemem podyskutować. Pomyśleć
skąd te pieniądze wziąć. Nie zgadza się z tym, żeby brać pieniądze z dróg, które wymagają
remontu po tegorocznych powodziach i podtopieniach, bo nie chce mówić ludziom, że remontu nie
będzie, bo pieniędzy nie ma. Powiedział, że wniosek taki jaki złożył Radny Nowak trzeba
wystosować na Komisjach i trzeba tam się nad tym zastanowić, podyskutować, skąd i w jakiej
formie wziąć pieniądze. Na ostatniej komisji była mowa o wprowadzeniu planów odnowy wsi i
padały tam pytania, dlaczego w takim szybkim trybie jest to wprowadzane. Musieliśmy się
zastanowić, po co to i na co.
Projekt Radnego Nowaka jest zdecydowanie szybko wprowadzany i Radny Mogieła uważa, że
szukanie dziś pieniędzy dla Klubów Sportowych jest niestosowne.
Jan Hoffman – Radny – powiedział, że Radna Grzesica wprowadza zebranych w błąd. Pozyskanie
dotacji nie jest takie proste, bo Pani Grzesica nie ma pojęcia o funkcjonowaniu sportu i
sponsorowaniu tego sportu. Powiedział, że wspomagał Płomień Niegowonice przez szereg lat,
dotąd dopóki Huty Katowice nie sprywatyzowano. Dzisiaj właścicielem Huty i wszystkich spółek
jest w hinduski biznesmen i on złotówki nie wyłoży na sport, bo Anglii kupił klub drugoligowy i
tam finansuje sport. Dziś pozyskiwanie jakiś sponsorów prywatnych to nie jest takie proste.
Powiedział, że Pani Radna nie ma zielonego pojęcia o sporcie. Radny powiedział, że dziś kluby
wegetują, są na skraju bankructwa, bo trzeba zapłacić za sędziów, transport itd. Padła Wysoka,
padną inne kluby. Radny powiedział, że Pani Grzesica sama głosowała za budową budynków
sportowych w Rokitnie i Niegowonicach i dodał,że jak teraz nie będzie klubów to nie będzie też
tych budynków, bo się zniszczą, a Gmina miała też swój wkład w budowę tych budynków. Na
Komisjach Radny mówił, że w Niegowonicach brakuje kultury, dzieci nie mają co robić, remiza jest
prywatna i dopiero jak się imprezy odbywają to cała Gmina idzie na „spend”, który organizuje
OSP, a przez resztę roku jest zamknięta.
Przewodniczący Rady Miejskiej – zwrócił się do Radnego Hoffmana, aby nie mówił nieprawdy,
bo Klub Wysoka istnieje i gra jak również zwrócił uwagę Radnemu, że odniósł się niegrzecznie do
Radnej Marty Grzesicy.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – prosi, żeby nie dać się wciągać w pustą dyskusję, bo Rada
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miała rozmawiać na temat zmian do budżetu, które mają rozwijać Gminę, a nie skupiać się na
klubie sportowym. Zadał Radnym biorącym głos w dyskusji „jaka jest wiedza Radnych na temat
finansów? Ile pieniędzy potrzeba klubowi, o ile wystąpił a ile dostał”? Burmistrz powiedział, że
40 tysięcy zostało obciętych nie tylko na kluby , nie na piłkę nożną, ale na wszystkie
stowarzyszenia. Dzień przed sesja wpłynęło pismo do Urzędu od Korony Rokitno, żeby temat był
świeży i żeby było nad czym dyskutować. Burmistrz powiedział, że Klub UKS Byczki wystąpiły do
Gminy o kwotę 13 tysięcy, a dostał 7 tysięcy. UKS 1 wystąpił o 16 tysięcy dostał 8 tysięcy, UKS
Niegowonice wystąpił o 18 tysięcy a dostał 5 tysięcy, Klub Sportowy Orkan i PZW – wędkarstwo
dostały dotację w całości, ponieważ są to kluby które mają największe osiągnięcia jeśli chodzi o
sport. KS Orkan jest w III Lidze, a PZW Łazy jeśli chodzi o pracę z młodzieżą to może się tu
poszczycić na arenie ogólnopolskiej jeśli chodzi o pracę tego zarządu nad praca z dziećmi.
Burmistrz zaproponował rozmowę merytoryczną na temat finansowania klubów, zaznaczając, że
ma dokładnie wyliczone ile kosztuje utrzymanie klubów. Powiedział, że żaden Prezes klubu nie
przyszedł na rozmowę i nie proponował rozmawiać. Powiedział, że nie prawdą jest mówienie, że
Gmina niszczy sport, wręcz przeciwnie – Gmina stawia na pracę z młodzieżą. W Rokitnie została
zlikwidowana drużyna juniorów, a uzasadniono to tym, że osiągnęli oni wiek i grają w drużynie
seniorów – burmistrz przyjął to, bo to sprawa klubu i nie ma co nad tym dyskutować. Zaznaczył, że
drużyna została wycofana, ale pieniądze nie zostały zwrócone. Burmistrz zapytał „jeśli jest sport to
gdzie są wyniki? Tam gdzie są wyniki tam dotacja została przyznana w całości. Burmistrz
powiedział, że dziś problemem nie są pieniądze, ale problemem jest fakt, że dziś nie ma kto grać w
piłkę, nie ma kto uprawiać tą dyscyplinę.
Zenon Głąb – Radny – powiedział, że sam zadzwonił do Pana Burmistrza i prosił o spotkanie
prezesów klubu, ale Burmistrz powiedział, że w takie rzeczy się nie angażuje i że tym samy
Burmistrz sobie zaprzecza.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że Radny Głąb złożył wniosek o pieniądze, a
nie o spotkanie. Zapytał czy ma dziś przedstawić dane co do funkcjonowania klubów sportowych
w B Klasie Rokitno Szlacheckie?
Przewodniczący Rady powiedział, że to nie jest miejsce i czas na taką dyskusję. Zapytał Panią
Skarbnik czy ta poprawka zwiększy deficyt?
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że nie zwiększy to deficytu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, zgłoszony w imieniu Klubu Radnych
Łazy 2010 w sprawie przeniesienia kwoty 30 tysięcy złotych z działu 600 Transport i Łączność do
działu 926 Kultura fizyczna i sport z przeznaczeniem na dofinansowania utrzymania obiektów
sportowych na terenie Gminy. Wniosek podpisał Radny Władysław Nowak.
Poprawka nie uzyskała aprobaty Radnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie właściwy projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (8 głosów za, 3 głosy wstrzymujące) podjęła
Uchwałę Nr XL/321/10 w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2010 rok.
Do punktu nr 5.
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Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt uchwały dotyczy
kredytu zaciąganego na wkład własny do realizacji zadania w ramach RPO – modernizacji ulic
Sportowej, Rolnej i Błędowskiej w Niegowonicach i Niegowoniczkach.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Budżetowa po przeanalizowaniu w/w
projektu uchwały zaopiniowała ją pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego stanowi załącznik nr 4
do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego 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 11 Radnych (Radny Hoffman nieobecny na sali)
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XL/322/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Do punktu nr 6.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt uchwały związany
jest z zakończeniem prac przygotowawczych do rozpoczęcia inwestycji pn budowa oczyszczalni
ścieków wraz z I etapem kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy – tj rozstrzygnięciem przetargów i
podpisaniem umów. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość inwestycji
została ustalona na kwotę 19.615.067 zł. Zaciągana pożyczka ma stanowić wkład własny do tego
zadania. Kwota ta planowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego miała wynosić 4.748.082 zł.
zaciągana pożyczka spłacana będzie przez 10 kolejnych lat po rocznej karencji od momentu
zakończenia inwestycji, czyli od września 2013 do czerwca 2023 roku. Pożyczka może zostać w
połowie umorzona po spłacie połowy zadłużenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Budżetowa po przeanalizowaniu w/w
projektu uchwały zaopiniowała ją pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w
Katowicach
stanowi
załącznik
nr
5
do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego 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 11 Radnych (Radny Hoffman nieobecny na sali).
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za) podjęła Uchwałę
Nr XL/323/10 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Do punktu nr 7.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały. Rada Miejska w Łazach
uchwałą nr XXX/249/09 wyraziła zgodę na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa
odcinka drogi powiatowej nr 1708” w Łazach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Uczestnictwo mogło polegać w szczególności na udzieleniu pomocy finansowej
Powiatowi Zawierciańskiemu ze środków budżetu Gminy Łazy z przeznaczeniem na realizację
zadania w wysokości 1 000 000 zł. O udzieleniu pomocy Rada Miejska w Łazach miała
zadecydować odrębną uchwałą.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartość środków przeznaczonych na realizację zadania może
ulec zmniejszeniu z kwoty 1 000 000 zł do kwoty 424 620 zł. Wypełniając więc zobowiązanie
wynikające z uchwały nr XXX/249/09 konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie
udzielenia dotacji, co pozwoli na sfinalizowanie inwestycji przy oszczędnościach w wysokości 575
380 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Budżetowa po przeanalizowaniu w/w
projektu uchwały zaopiniowała ją pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Zawierciańskiemu załącznik nr 6
do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych (Radny Hoffman powrócił na sale narad).
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (12 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XL/324/10
w sprawie: udzielenia dotacji Powiatowi Zawierciańskiemu.
Do punktu nr 8, 9 i 10.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – omówiła 3 projekty uchwał dotyczące planu odnowy
Miejscowości Chruszczobród, Niegowonice i Wysoka.
Zarząd Województwa Śląskiego 26 sierpnia 2010 r. ogłosił nabór wniosków o przyznanie
pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W związku z powyższym Gmina Łazy przygotowuje
dokumentację i opracowanie projektu.
Plan Odnowy Miejscowości Chruszczobród, Niegowonice i Wysoka na lata 2010-2017
został przygotowany przez mieszkańców i zostały w nim zawarte następujące informacje:
− charakterystyka miejscowości;
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− inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości;
− ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja;
− opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w
kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem
szacunkowych kosztów ich realizacji.
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z obowiązujących załączników, który musi zostać
przyjęty i zatwierdzony Uchwałą Rady Sołeckiej oraz Uchwałą Rady Miejskiej.
Pani Sekretarz powiedziała, że jest to ostatni konkurs organizowany w ramach tego
programu. Tak uchwała jest to jedynie załącznik planistyczny, który umożliwia złożenie wniosku o
dofinansowanie, natomiast nie stanowi zobowiązania finansowego. Jeżeli chodzi o realizację tych
zadań a chodzi generalnie o budowę wielofunkcyjnych u ogólnodostępnych boisk sportowych
zarówno w Sołectwie Niegowonice jak i w Chruszczobrodzi i Wysokiej. Koszt finansowania to jest
7% % do 25% jeżeli chodzi o środki własne gminy i realizację tych zadań, jeżeli chodzi o
Niegowonice jest to rok 2012, Chruszczobród – rok 2011 oraz Wysoka – również rok 2011.
Gmina wykorzysta tu również dokumentację, którą już posiada, projekty oraz obowiązujące
pozwolenia na budowę w związku z tym nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji po przeanalizowaniu
wszystkich 3 projektów uchwał zaopiniowała je pozytywnie.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Władysław Nowak – Radny – powiedział, że projekty w/w uchwał w sprawie odnowy wsi został
przedstawiony w trakcie ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i uważa, że trzeba się nad tym
zastanowić, zapoznać i że projekty te są wprowadzane za szybko. Powiedział, że trzeba się nad tym
zastanowić bo mimo wszystko trzeba będzie wydać setki tysięcy złotych, nie będą to środki w
całości z budżetu gminy, ale mimo wszystko będą to środki społeczne. Trzeba porozmawiać z
ludźmi, którzy się znają na organizacji sportu i trzeba pomyśleć dla kogo to wszystko budujemy i
żeby nie było tak, że nabuduje się budynków, obiektów sportowych a później się okaże, że „pies z
kulawą nogą” nie będzie grał. Radny dla przykładu podał boisko do koszykówki w
Chruszczobrodzie, którego budowę zrealizowano w ramach poprzedniej inwestycji „Odnowy wsi” i
już wtedy mówił, że budowa boiska koło cmentarza z daleka od centrum miejscowości jest
nieporozumieniem, że przyjdzie czas za parę lat, że będzie budowane boisko koło szkoły.
Powiedział, że trzeba się zastanowić nad budową boiska, bo dwa boiska w promieniu 500 metrów
nie mogą być, bo to pieniądze społeczne. Rozumie, że są terminy, ale mimo to chce wiedzieć co do
powiedzenia mają ludzie, którzy się na organizacji sportu znają. Z jego obserwacji wynika, że nie
tylko w Łazach się tak dzieje, ale również w Zawierciu, gdzie nawet w sobotę, gdy jest piękna
pogoda nikt nie gra na kortach tenisowych. Radny uważa, że projekty te są wprowadzane za szybko
i zbyt pochopnie i dlatego wstrzyma się od głosu podczas głosowania.
Marta Grzesica – Radna – powiedziała, że nie może nie zabrać tu głosu, bo te projekty dotyczą
wsi. Powiedziała, że Radny Nowak nie zgłaszał żadnych uwag, kiedy budowano stadion
Łazowianki, boisko przy szkole w Łazach i teraz jak się buduje boisko po drugiej stronie – to
wszystko jest dobrze, bo w mieście Łazy, tylko jak na wsi się buduje to się „jeszcze zastanówmy”.
Radna powiedziała, że Radny Nowak nie wie czy w Chruszczobrodzie dzieci korzystają z boiska
czy nie. Radna powiedziała, że trzeba pomyśleć nad stworzeniem infrastruktury dla dzieci, żeby
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mogły czas sobie zorganizować, a nie myśleć na tym czy dzieci będą czy nie, a dopiero później
trzeba pomyśleć skąd wziąć pieniądze na instruktorów, bo co będziemy robić jak nie będzie boisk.
Boiska są potrzebne przy każdej szkole.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady – powiedział, że nic nie rozumie z dzisiejszej
dyskusji, bo chyba wkradł się jakiś amok albo pogoda źle wpływa na adnych. Zwracając się do
Radnego Nowaka powiedział, że najpierw się Radny Nowak awanturuje o sport, a teraz mówi nie
budowie boisk przy szkołach, że najpierw chce sportu w Łazach – nie robimy dróg – ładujemy
pieniądze w sport, a teraz nagle, kiedy jest perspektywa czasu, gdzie można się przygotować do
pewnych rzeczy to Radny mówi „nie”. Kultura Radnego Nowaka polega tylko na pewnym geście,
gdzie pokazuje to co mu nie pasuje.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że żyjemy w XXI wieku i jeżeli nic się nie robi,
to dość, że człowiek się nie rozwija to się człowiek uwstecznia. Powiedział, że nie rozumie słowa
„ za szybko” i jeżeli ktoś nie daje rady to nie bierze w tym udziału – tak być nie może. Powiedział,
że to nie jest wymysł jego czy Radnych. Te projekty były już składane w 2007 roku jako jeden z
elementów w regionalnym programie operacyjnym, rozbudowa infrastruktury sportowej, Gmina na
to wyłożyła pieniądze i ta decyzja jest bardzo przemyślana. Teraz są trzy złożone wnioski, bo nie
wolno więcej. Dwa składamy do Urzędu Marszałkowskiego i jeden przez MGD. Jeżeli w
przyszłym roku będzie nabór to mam nadzieję, że złożymy wnioski na następne sołectwa.
Burmistrz uważa, że w sołectwach takim centrum jest szkoła i jej otoczenie. Wokół szkoły można
budować całą tożsamość jeżeli chodzi o miejscowość. Budując boiska przy szkołach mamy
zagwarantowane, że w godzinach od 8 do 15 będą te boiska wykorzystane i jeżeli boiska te będą tak
samo oświetlone jak w ZS nr 1 to młodzież będzie z nich korzystać. Burmistrz powiedział, że
paradoksem jest dopłacanie zawodnikom by grali, bo przecież kupuje się buty dorosłym facetom, a
tak być nie powinno.
Dodał, że największą bolączką Polski jest myślenie kadencyjne. Nowa Rada będzie mieć
możliwość kontynuowania tego co obecna Rada zaczęła.
Jan Hoffman – Radny- przypomniał, że wraz z Radnym Nowakiem są już drugą kadencję w
Radzie. Powiedział, że rozumie o co chodzi Radnemu, a chodzi tylko o to, że niektóre inwestycje
były nie trafione – niektóre budynku przeinwestowano. Radny powiedział, że nie wypałem był np.
ośrodek ruchu drogowego w Grabowej na który przeznaczono 100 tysięcy złotych i nie jest
wykorzystywany, ale Radna z Grabowej i nauczycielki co sobie zażyczyły to Tadeusz Czop robił.
Radny Hoffman jest za tworzeniem boisk przy szkołach, a nie przy cmentarzu tak jak to jest w
Chruszczobrodzie. Uważa, że niektóre inwestycje były chybione, budowano obiekty sportowe, a
teraz się ich nie wykorzystuje.
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chruszczobród
na lata 2010 – 2017” stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Niegowonice
na lata 2010 – 2017” stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wysoka na
lata 2010 – 2017”. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
12

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przyjęcia
i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chruszczobród na lata 2010 – 2017”
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 1 głos wstrzymujący) podjęła Uchwałę Nr
XL/325/10w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chruszczobród
na lata 2010 – 2017”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przyjęcia i
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Niegowonice na lata 2010 – 2017”
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 1 głos wstrzymujący) podjęła Uchwałę Nr
XL/326/10w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Niegowonice na
lata 2010 – 2017”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przyjęcia i
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wysoka na lata 2010 – 2017”
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 1 głos wstrzymujący) podjęła Uchwałę Nr
XL/327/10w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wysoka na lata
2010 – 2017”

Do punktu nr 11.
Irena Szymańska – Kierownik Wydziały Gospodarowania Nieruchomościami – poprosiła o
odstąpienie od przetargowego zbycia nieruchomości uzasadniając, że umową dzierżawy, zawartą w
dniu 30.07.2002r. Gmina Łazy reprezentowana przez Zarząd Miasta i Gminy w Łazach,
wydzierżawiła na okres od 01.08.2002r. do 31.07.2012r. część gruntu z działki nr 1828 o pow.29 m 2
położonej w Wysokiej przy Sportowej pod budowę garażu. Decyzją Nr WPP/7353/48/02 z dnia
06.09.2002r. udzielono pozwolenia na budowę garażu na samochód osobowy w ciągu istniejącego
zespołu garaży na działce nr 1828.
Dzierżawca zgodnie z par.2 umowy dzierżawy na przekazanym gruncie zobowiązał się zabudować
nieruchomość na własny koszt.
Burmistrz Miasta i Gminy w Łazach, Decyzją Nr WGN.7432-36/2002 z dnia 23.12.2002r.
zatwierdził projekt podziału nieruchomości o nr 1828 wydzielając 11 działek pod istniejące garaże i
7 działek pod budowę garaży oraz działkę stanowiącą drogę dojazdową do wydzielonych
nieruchomości.
Na tle art. 37 ust.3 należy wskazać, że zwolnienie z przetargu może objąć dzierżawców,
którzy mają zawartą umowę na co najmniej 10 lat i nieruchomości te legalnie zabudowali
niezależnie od okresu faktycznej dzierżawy. Zgodnie z w/w artykułem zwolnienia z obowiązku
zbycia w drodze przetargu nieruchomości może dokonać Rada Miejska
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Wraz ze sprzedażą działki nr 1828/11 dokona się sprzedaży udziału wynoszącego 0,0583 części
w prawie do działki gruntu nr 1828/19 o pow. 1002 m 2 stanowiącej drogę dojazdową do działki
nr 1828/11 zabudowanej budynkiem garażu do czego upoważnia art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji po
przeanalizowaniu w/w projektu uchwały zaopiniowała ją pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego zbycia nieruchomości stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (12 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XL/328/10
w sprawie: odstąpienia od przetargowego zbycia nieruchomości.

Do punktu nr 12.
Przewodniczący Rady powiedział, że sprawa była konsultowana na komisjach.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Władysław Nowak – Radny – powiedział, że każdy projekt uchwały trzeba uzasadnić i w tym
uzasadnieniu powinno się powiedzieć dlaczego trzeba wybrać nowego sołtysa, bo są pewne okresy
kiedy się nie wybiera sołtysów i chciałby wiedzieć jak to zgodnie z prawem wygląda, na jaki okres
przed upływem kadencji danego sołtysa nie wybieramy nowego.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że nie ma tu odniesienia jeśli chodzi o ordynację
wyborczą Rady. Tutaj zastosowanie ma Statut i w Statucie jest mowa, że w terminie miesiąca od
przyczyny (tutaj przyczyna jest zgon) Rada określa termin wyborów uzupełniających. Termin ten
został skonsultowany z mieszkańcami Niegowoniczek i uzgodniono dzień 5 września br. w
niedziele. Zgodnie ze Statutem wyznaczono dwa terminy, które mieszkańcom odpowiadają.
Pierwszy termin godzina 15.00, drugi termin godzina 15.30, jeżeli nie byłoby quorum.
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Niegowoniczki stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (12 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XL/329/10
w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Niegowoniczki.

Do punktu nr 13.

Radni: Zenon Głąb, Jan Hoffman, Władysław Nowak złożyli pisemne informacje, które stanowią
kolejno załączniki nr 12, 13 i 14 do protokołu.

Do punktu nr 14.

Władysław Nowak – Radny – zapytał Pana Burmistrza:
− czy będzie jakieś spotkanie w sprawie wykorzystania 170 tysięcy złotych zapisanych w
budżecie tzw. oszczędności z tytułu wyremontowania sieci energetycznej i jakie są
propozycje wykorzystania tych środków.
Marta Grzesica – Radna
− zapytała czy kruszywo jakie pozostanie po remoncie ulicy Reja będzie można wykorzystać
do załatania dziur na ulicy Zielonej (mieszkańcy wyrazili pisemną zgodę),
− zwróciła się o naprawienie nawierzchni ulicy Kościuszki, ponieważ jej stan jest bardzo zły,
− uważa, że Starostwo Powiatowe w Zawierciu powinno przeznaczyć środki finansowe
na budowę chodnika w Chruszczobrodzie Piaskach, gdyż pozyskało środki finansowe
ze sprzedaży Ośrodka Parnas,
− zawnioskowała, aby wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg o należyte wykoszenie
pobocza drogi powiatowej w Chruszczobrodzie oraz o połatanie dziur na tej drodze. Służby
Powiatu nie dbają o wykonywanie tych prac, jedynie zrobiono niewielkie porządki w tym
zakresie przed wyścigiem kolarskim , którego trasa przebiegała także przez Chruszczobród.
Zenon Głąb – Radny
− zawnioskował, aby poczynić odpowiednie działania związane z łamaniem przepisów
drogowych nad Zalewem Mitręga w Łazach, tzn. nie jest przestrzegany zakaz wjazdu
na teren zalewu, kierowcy tam wjeżdżają samochodami pomimo zakazu.
Jan Hoffman – Radny
− zapytał kiedy będzie naprawiona ulica Górna w Niegowonicach, która została uszkodzona
podczas wymiany rurociągu,
− zgłosił potrzebę załatania dziur na drogach, namalowania pasów rozdzielających jezdnię
oraz oznaczenia skrzyżowania w Niegowonicach,
− zgłosił potrzebę załatania dziury przed skrzyżowaniem koło piekarni w Wysokiej.
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Maria Stempel – Radna – zapytała:
− kiedy zostaną wykonane odpowiednie prace pod tunelem w Łazach związane z usunięciem
rozlewiska wody, gdyż utrudnia to przejście pieszym pod tunelem.

Do punktu nr 15.
Informacja z prac Burmistrza za okres między sesjami Rady Miejskiej w Łazach od dnia 12
czerwca do 1 sierpnia 2010 roku stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Do punktu nr 16.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – odpowiadając na pytania, wrócił do interpelacji Radnego
Jana Hoffmana mówiąc, że to jest wniosek o rozwiązanie umowy z KZK GOP, ale najpierw trzeba
znaleźć przewoźnika. Gmina czyni starania. Sygnały jakie poszły odnośnie likwidacji PKS w
Zawierciu, spowodowały, że realizacją połączeń na terenie Gminy są zainteresowane różne firmy
transportowe. Gmina rozważa takie rozwiązanie, żeby zastąpić obecnego przewoźnika KZK GOP,
przewoźnikiem, na którego działalność Gmina mieć większy wpływ. Natomiast jeżeli chodzi o
poprawienie drogi do Niwy Zagórczańskiej to na chwilę obecną, jak wiadomo z Komisji, gmina ma
ograniczoną ilość środków, są ogłoszone przetargi, ale nie wiadomo jak się to wszystko
rozstrzygnie, a jeżeli chodzi o ulice Sportową i Błędowską to nie wiemy jeszcze jak się sytuacja
ukształtuje.
Natomiast jeśli chodzi o interpelacje Radnego Nowaka Burmistrz powiedział, że nie jest w stanie
się z nią zgodzić w żadnym zdaniu. Infrastruktura sportowa jest rzeczywiście modernizowana na
terenie Gminy, nie tylko boiska do piłki czy kluby sportowe. Gmina na sport wydaje duże pieniądze
i nie jest prawdą jak sugeruje Radny Nowak, że nie ma lekcji wychowania fizycznego w klasach
początkowych, bo są zajęcia, jest nauka pływania nawet w klasach zerowych. 300 tysięcy jest
zaplanowane na naukę pływania, 100 tysięcy jest przeznaczone na działalność klubów jeśli chodzi o
sportowe soboty i w tej kadencji uchwaliliśmy stypendia sportowe. Dwa rodzaje stypendiów. Jedne
dla tych najlepszych czyli minimum 5 miejsce w zawodach ogólnopolskich na Mistrzostwach
Polski i tych stypendiów Gmina udziela 5, ale oprócz tego są fundowane stypendia sportowe w
szkołach za wyniki w zawodach międzyszkolnych, więc Ci zdolni, ambitni uczniowie, którzy
posiadają predyspozycje do uprawiania sportu są nagradzani. Nieprawdą jest, że w tej kadencji
ograniczamy środki na sport.
Burmistrz odpowiadając na zapytania dotyczące kwestii naprawy i remontu dróg, a w kwestii
pasów i znaków powiedział, że to Gmina będzie starać się realizować wszystkie zadania.
Do punktu nr 17.
Władysław Nowak – Radny – nawiązując do złożonej na piśmie interpelacji uważa, iż należy
bardzo dobrze zastanowić się i przeanalizować potrzebę budowania kolejnych boisk sportowych
w poszczególnych sołectwach. Jego zdaniem należy zastanowić się jakie poczynić kroki, aby dzieci
i młodzież zachęcić do korzystania z obiektów sportowych. Powiedział, że w klasach nauczania
początkowego ustawodawca nie przewidział zajęć WF i dlatego można by poczynić starania
o wprowadzenie dodatkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach najmłodszych, aby już
małym dzieciom zaszczepić chęć do uprawiania sportu, a tym samy do korzystania w dalszym
życiu z obiektów sportowych. Budowa boisk sportowych pochłania ogromne środki finansowe, a
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brak jest chętnych do korzystania z tych obiektów. Uważa, że tą sprawą wspólnie z fachowcami
powinna zająć się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Edward Zadworny – Sołtys Sołectwa Wiesiółka – zawnioskował o:
− wyznaczenie awaryjnego lądowiska dla helikopterów medycznych (pisemny wniosek wraz
z lokalizacją w załączeniu),
− załatanie dziur na ul. Marii Konopnickiej,
− wykoszenie pobocza drogi od Wiesiółki do Wysokiej,
− naprawienie lampy nr 11 na ulicy H. Pobożnego,
− wycięcie krzaków przy ulicy M. Konopnickiej, Gajowej i Studziennej,
− załatanie dziur na drodze powiatowej,
− dokonanie remontu drogi pod mostem kolejowym, gdyż obecne załatanie dziur żwirem jest
złym rozwiązaniem, gdyż dziury bardzo szybko się odnawiają,
− zwrócenie się do firmy zbierającej o wywiezienie worków ze śmieciami z terenu placu
zabaw oraz z umieszczonych przy kapliczce w Wiesiółce,
− naprawę drogi Wiesiółka – Piecuchy,
− wykoszenie pobocza przy dojściu do przystanku PKP w Wiesiółce oraz załatanie tam dziur.
Wiesław Ludwikowski – Sołtys Sołectwa Niegowonice – zawnioskował o:
− zwrócenie się z prośbą do Parków Jurajskich o coroczne wycinanie krzaków na
Kromołowcu,
− zwrócenie się w trybie natychmiastowym do Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu
o przeniesienie baneru reklamującego Zamek w Ogrodzieńcu, który zasłania ostańce
w Niegowonicach,
− zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg o położenie na szerokości 150 metrów
korytek betonowych, które będą odprowadzać wodę opadową w Niegowonicach przy ulicy
Kościuszki (z prawej strony, zaczynając od ulicy Nowowiejskiej)
Adam Pietras – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Łazach – zawnioskował ponownie o:
− budowę studzienki przy Skate Parku jeszcze w tym roku,
Marta Grzesica – Radna – zawnioskowała o:
− naprawę drogi z Chruszczobrodu przez Piecuchy do Wysokiej, ponieważ jest to krótsza
droga do Wysokiej i na przystanek PKP w Wiesiółce,
− załatanie dziur na ulicy Reja.

Do punktu nr 17.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – złożył Radnym informację
o pracy Przewodniczącego między sesjami, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Następnie zapoznał Radnych z otrzymaną korespondencją w tym okresie.
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Do punktu nr 18.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 13.07 ogłosił zamknięcie XL Sesji Rady Miejskiej
w Łazach.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach

Teresa Kurzacz

Maciej Kubiczek
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