Protokół Nr XXIII/09
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
30 marca 2009 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady

- 14 radnych
- 14 radnych (zgodnie z załącznikiem nr 1)

Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
Adwokat – Sławomir Kania
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli z terenu MiG w Łazach
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łazach
Mieszkańcy MiG Łazy
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Do punktu nr 1.
--------------------Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach dokonał Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
Miejskiej.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszą sesję przybyło 14 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.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji – w imieniu komisji
zawnioskowała o zdjęcie z porządku obrad sesji punkt 10 podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach przy ul.Brzozowej na rzecz
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego Klucze ul.Bolesławska 23. Wniosek swój uzasadniła
tym, iż jest to majątek o dużej wartości i należy dokładnie sprawę przeanalizować na posiedzeniach
Komisji Rady.

Przewodniczący poddał pod głosowanie dodatkowe dwa projekty uchwał jako punkt 7 i 8.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie postanowiła wprowadzić dwie uchwały do porządku
obrad pkt 7 podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli” oraz 8 podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia
opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy”.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Marii Stempel
wycofanie pkt 10 z porządku obrad sesji .

o

Za wnioskiem radnej głosowało 14 radnych .
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie zdjęła z porządku obrad sesji punkt nr 10 - podjęcie
uchwały w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w
Łazach przy ul.Brzozowej na rzecz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego Klucze
ul.Bolesławska 23.

Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady - odczytała proponowany porządek obrad
wraz ze zmianami.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi uwagi do przedłożonego
porządku obrad sesji wraz ze zmianami.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej z dnia 30.03. 2009 roku jak niżej:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 stycznia 2008 r.
4.Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między
sesjami Rady.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2009 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli”.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez
przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Łazy”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Łazy Strefy Aktywności
Gospodarczej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy
Łazy działek nr: 3077/1 i 3078/1 położonych w Chruszczobrodzie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy
Łazy działek położonych w Rokitnie Szlacheckim.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: okręgów wyborczych w Gminie Łazy.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: obwodów wyborczych w Gminie Łazy.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie
Wysoka.
16.Odpowiedzi na interpelacje.
17.Zapytania i wolne wnioski.
18.Zamknięcie sesji.

Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy wnoszą
uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30.01.2009 r.
Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Łazach oraz przed sesją
sali obrad.

na

Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła przez aklamacje protokół
Miejskiej w Łazach z dnia 30 stycznia 2009 r.

Nr XXII/09 z sesji Rady

Do punktu nr 4.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – przedstawił informację dotyczącą działalności
Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między
sesjami Rady, która stanowi załącznik do
protokołu.
Uwag i zapytań do przedłożonej informacji radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach stwierdził, że informacja dot. działalności
Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady została przyjęta przez Radę przez
aklamację.
Do punktu nr 5.
Radny Tadeusz Czop: zapytał, Burmistrza dlaczego nie odpowiada na jego interpelacje. Dodał,
że z tym zapytaniem zwraca się już kolejny raz, bez żadnej odpowiedzi. Uważa, że Burmistrz ma
wielu pracowników i powinien udzielić odpowiedzi na piśnie, jeżeli jest taka wola Radnych.
Skoro nie odpowiada na interpelacje to prosi o wyjaśnienie na podstawie jakich przepisów działa.
Następnie zapytał, czy wydał Pan Burmistrz polecenie na piśmie, albo ustnie pracownikom
urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy, aby szukali na niego tzw. „haka”. Wyjaśniając
powiedział, że we wrześniu 2008 roku Pan Burmistrz złożył do CBA donos, że Tadeusz Czop i

Waldemar Klimczyk złamali prawo, gdyż nie przeprowadzono przetargu na to, żeby Gmina Łazy
zlecała utrzymywanie mieszkań komunalnych.
Następnie zwrócił się do Burmistrza, aby nie traktował wybiórczo pewnych spraw lecz wysłał
pełną dokumentację w tej sprawie tj. wszystkie umowy, uchwały Zarządu MiG Łazy, czyli całą
korespondencję. Jeżeli Burmistrz wybiórczo przesyła materiały do CBA to można uznać, iż robi
to złośliwie.
Uważa, że Burmistrz swoją energię powinien skierować na inne sprawy jak np. pozyskiwanie
środków unijnych, czy załatwienie sprawy parkingu przy basenie, a nie na szukanie na kogoś
„haków”. Dodał również, że Burmistrz wcześniej wysłał zawiadomienie do NIK – u
o
skontrolowanie Gminy i nic to nie dało, następnie do RIO co również nic nie dało.
Następnie zapytał Burmistrza dlaczego w 2007 roku nie ogłosił przetargu na 2 wolne mieszkania
na osiedlu „Podlesie”, skoro obowiązuje uchwała, iż wolne lokale przeznaczane są na przetarg,
czym pozbawił dochodów dla Gminę na ok. 60 tyś. zł. Ponadto skoro była taka potrzeba
Burmistrz powinien wystąpić do Rady z wnioskiem uzasadniając potrzebę przydziału tych lokali.
Zwrócił się do Burmistrza aby udzielił mu odpowiedzi na piśmie.
Następnie Radny zapytał Burmistrza, czy wykonuje lekarskie badania okresowe, ponieważ
zatroskany jest o jego zdrowie, gdyż 27 marca br. na strażackim zebraniu OSP
w
Wiesiółce Burmistrz nie przywitał się z nim jako przedstawicielem Zarządu Powiatowego Straży.
Dodał również, że w poprzednim wydaniu „Echa Łaz” Burmistrz skierował całą winę na
Starostwo Powiatowe w Zawierciu o to, że wniosek na budowę drogi Ciągowice – Rokitno
Szlacheckie nie został przyjęty. W związku z powyższym zapytał, czy Pan Burmistrz przeprosi
za to Starostę, gdyż wina leży zarówno po stronie Powiatu jak i Gminy Łazy. Gdyby była podjęta
stosowna uchwała Rady Gminy to wniosek ten nie byłby obarczony taką wagą. Nie należy pisać,
że wina jest po stronie Powiatu. Zapytał również, kiedy powstanie parking przy basenie od strony
ul. Topalowej w Łazach.
Radny Ryszard Żmuda – zgłosił, aby wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu o
zniwelowanie poboczy drogi z Niegowonic do Grabowej. Występuje również potrzeba wycięcia
gałęzi przy drodze. Uważa, że należy pomalować pas środkowy jezdni na drodze ze względu na
bezpieczeństwo.
Radna Maria Stempel:
- zwróciła się do Pana Burmistrza z wnioskiem o zamontowanie lampy oświetlenia
ulicznego przy posesji Państwa Morelów na ul. Grunwaldzkiej w Łazach. W tym rejonie
znajdują się 3 słupy, na których brak jest lamp oświetleniowych,
- ze względu na bezpieczeństwo zgłosiła Panu Burmistrzowi, że trzy słupy telefoniczne są
znacznie przechylone. Słupy te znajdują się:
- przy posesji Pani Kujawiak,
- przed posesją Pani Szeląg,
- przy tzw. „Ceramicznej”.
Należy w tej sprawie wystąpić do Telekomunikacji.
- poprosiła Pana Burmistrza o udzielenie informacji jak wygląda sprawa wykonania
kanalizacji w okolicy ul. Grunwaldzkiej w Łazach,
- zwróciła się do Pana Burmistrza z wnioskiem o wymianę rurociągu na ul. Grunwaldzkiej

w Łazach ze względu na bardzo zły stan techniczny tego wodociągu i bardzo częste
awarie. Mieszkańcy proszą o podłączenie ul. Grunwaldzkiej do wodociągu na
ul. Stawowej rurami plastikowymi,

- poinformowała, że mieszkańcy pytają kiedy nastąpi realizacja budowy oczyszczalni
ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej. Brak studzienek melioracyjnych, brak
odwodnienia, nie czyszczone i nie pogłębione rowy powodują, że teren jest bardzo mokry,
- w imieniu mieszkańców ul. 19-go Stycznia w Łazach oraz rodziców dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łazach zgłosiła wniosek dotyczący potrzeby budowy
parkingu przy szkole ze względu na bezpieczeństwo oraz należy wyrównać nawierzchnię
ul.19-go Stycznia ze względu na liczne dziury w jezdni,
- zapytała Burmistrza jak wygląda sprawa poszerzenia parkingu przy Ośrodku Zdrowia
w Łazach na ul. Jesionowej, gdyż pacjenci parkują samochody na terenie wspólnoty
mieszkaniowej i zagradzają wjazd na teren wspólnoty mieszkańcom wspólnoty,
- stwierdziła, że aby ze względu na trudną sytuacje finansową Urząd umorzył zaległy podatek
w wysokości 100 zł. wymaganych jest szereg zaświadczeń, a jeżeli chodzi o dysponowanie
dużym majątkiem jak np. teren, gdzie działa Chrześcijańskie Stowarzyszenie przy
ul. Brzozowej, który wart jest ponad 800 tyś. zł to bez wahania chce oddać się go prawie
za darmo.
Radna Marta Grzesia :
- zapytała, czy byłaby możliwość uruchomienia autobusu po godz. 22.00 z Zawiercia
do Chruszczobrodu,
- zapytała, jaki będzie los dwóch działek przy domu Kultury w Chruszczobrodzie.
Do punktu nr 6.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała , że przedkładany projekt uchwały
w
sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2009 rok dostosowuje plan dochodów budżetowych
do informacji Ministra Finansów o subwencjach należnych gminie po uchwaleniu budżetu
państwa.
Poprzednie wielkości dotyczyły kwot ujętych w projekcie budżetu państwa.
Zgodnie z informacją została zmniejszona w porównaniu z projektem część oświatowa subwencji
ogólnej o kwotę 38.813 zł. Jednocześnie korekcie uległa także przewidywana kwota udziałów
gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - mniej o 307 zł.
Łącznie plan dochodów budżetowych na rok 2009 ulega zmniejszeniu o 39.120 zł.
Na wniosek złożony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach proponuje się
zwiększyć plan wydatków budżetowych tej jednostki o 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup
licencji na program komputerowy. W związku z zamiarem złożenia dwóch wniosków
o
dofinansowanie do budowy oczyszczalni w Łazach oraz budowy kanalizacji w Łazach proponuje

się zwiększyć plan wydatków majątkowych w rozdziale 90095 o kwotę 14.640 zł
z
przeznaczeniem na wykonanie studiów wykonalności obydwu projektów
Zmniejszenie dochodów budżetowych o 39.120 zł oraz zwiększenie planu wydatków
budżetowych o 17.640 zł powoduje wzrost planowanego deficytu budżetowego o 56.580 zł.
Wzrost deficytu proponuje się pokryć środkami wolnymi.
W załączniku nr 5 do przedkładanej uchwały umieszczono 1 nowe zadanie pod numerem 1a oraz
zmodyfikowano zadanie o numerze 1 zgłaszane do RPO.
1. Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej 20032011 o wartości kosztorysowej 30.407.262,01 zł, z tego środki własne 4.798.079,93 zł, a
środki RPO 25.609.182,08 zł.
1a. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Łazy – II etap budowy
sieci kanalizacyjnej 2008 – 2013 o łącznej wartości kosztorysowej 32.223.011,92 zł, z tego
środki własne 4.833.451,79 zł, a środki RPO 27.389.560 zł.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – powiedział, że opinia Komisji
jest pozytywna, ale pracowała nad innym projektem. Skala zmian jest duża i nie może
przedstawić pozytywnej opinii Komisji. Uważa, że nie mogą podjąć tej decyzji, proponuje
przerwę i radnym wyjaśnić, albo wrócimy do projektu w pierwotnej wersji. Dodał, że również
potrzebna jest nowa prognoza długu. Zdaniem Radnego projekt jest nie przygotowany do
zatwierdzenia przez Radę.
Tadeusz Czop – Radny zgłosił wniosek, aby w dniu dzisiejszym głosować za zmianami do
budżetu , które były przedmiotem obrad Komisji, natomiast nad dzisiejszymi propozycjami
zmian należy dyskutować na Komisjach.
Agnieszka Perkowska – Gondecka – wyjaśniła, iż wzrosła wartość budowy oczyszczalni
ścieków z 13.900 mln. zł. na 30. 407.00 zł. spowodowane było to wzrostem kursu euro ,
rozszerzeniem zakresu budowy kanalizacji, który to zwiększy efekt ekologiczny.
Marta Grzesica – Radna – zaproponowała przerwę i powiedziała, że należy wyjaśnić
nieścisłości Radnym. Dodała, że Pani Skarbnik sygnalizowała na Komisjach
o
proponowanych zmianach.
Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę .
Po przerwie wznowiono obrady.
Tadeusz Czop – Radny – zwracając się do Burmistrza Macieja Kaczyńskiego powiedział, że to
on jako Komisarz w 2006 roku podjął decyzję o tym, iż nie wybudowano oczyszczalni ścieków.
Należało jedynie podpisać umowę z wojewoda i z Funduszem Ochrony Środowiska, a reszta
spraw związanych z budową oczyszczalni była załatwiona. Dodał również, że jeżeli
oczyszczalnia ścieków w Łazach nie zostanie wybudowana to będzie to zasługa obecnego
Burmistrza. Jeżeli w 2006 roku doszłoby do rozpoczęcia budowy oczyszczalni to koszt byłby o

wiele mniejszy. Ponadto dodał, że Burmistrz
przed sesją zaskakuje Radnych takimi
informacjami jak zwiększenie wartości budowy oczyszczalni wraz z budową sieci kanalizacyjnej
aż do 30 mln.zł. Jest to bardzo poważna sprawa, która powinna być przedyskutowana na
Komisjach. Zapytał, kto oszacował budowę oczyszczalni na tak wysoką kwotę, tj.ponad 30
mln.zł. Powiedział również, że wszyscy Radni są za budową oczyszczalni ścieków, ale Burmistrz
powinien w innym trybie zgłaszać poprawki do budżetu.
Następnie Radny Tadeusz Czop wycofał swój wcześniejszy wniosek dot. nie głosowania na
tej sesji zmian do budżetu na 2009 rok.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że w naszej Gminie jest bardzo wiele potrzeb
do wykonania. W niektórych miejscowościach jest 99% dróg gruntowych, które trzeba wykonać,
jest bardzo wiele potrzeb innych. Dodał, że w 2005 roku została podjęta uchwała przez Radę
Miejską w Łazach odnośnie budowy oczyszczalni ścieków, w której to Burmistrz był
zobowiązany do pozyskania środków finansowych na budowę oczyszczalni ścieków, gdyż nie
było pieniędzy. Uchwała ta została uchylona. W tym czasie należało szukać pieniędzy na
dokończenie budowy basenu i niemożliwe było rozpoczęcie budowy oczyszczalni. Nie stać nas
było nawet na zapłacenie VAT – u.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Rada
Miejska
w
Łazach
większością głosów
( 11 głosów za, 2 głosy
wstrzymujące )
podjęła
Uchwałę Nr XXIII/209/09 w sprawie: zmian do budżetu
Gminy Łazy na rok 2009.
Do punktu nr 7.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny i godziny doraźnych
zastępstw nauczycieli”.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - zapytał Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty,
Zdrowia i Opieki Społecznej – Martę Grzesicę o opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej – Marta Grzesia
powiedziała, że opinia Komisji w sprawie w/w projektu uchwały była jednogłośnie pozytywna.

Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie
( 12 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXIII/210/09 w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania
i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli”.
Do punktu nr 8
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – powiedziała, że zgodnie z art. 6 ust.1

pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przedszkole publiczne ma obowiązek
prowadzenia bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, na realizację której organ prowadzący w
porozumieniu z dyrektorem przedszkola i radą przedszkola przeznacza co najmniej 5 godzin
dziennie w dziennym czasie pracy przedszkola ustalonym

w statucie placówki (§ 10

rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół – Dz.U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). Zapis ten oznacza, że
rada gminy nie może ustalać opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, jeżeli realizuje
ono jedynie podstawę programową.
Natomiast do kompetencji rady należy ustalanie opłat za świadczenia prowadzonych
przez gminę przedszkoli publicznych, wykraczające poza podstawę programową.
Niniejsza uchwała wprowadza zmianę w dotychczasowych opłatach wnoszonych przez
rodziców co do zasady oraz wysokości. Opłaty te dotyczą wyłącznie dzieci, które przebywać
będą w przedszkolu dłużej niż 5 godzin dziennie i uzależnione są od czasu liczonego powyżej

tych

5

godzin.

Jednocześnie

opłaty

nie

będą

uzależnione

od

kosztów

posiłków

przygotowywanych dla dzieci w przedszkolu, gdyż ich wysokość określa stosowny regulamin
opracowany przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie
art. 67a ustawy o systemie oświaty (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 25 lipca 2008r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 23 sierpnia 2008r. -Dz.U. Nr 145, poz.
917).
Z powyższych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie
( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXII/211/09 w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia
dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy”.

Do punktu nr 9.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że po szczegółowej analizie aktualnego stanu
zagospodarowania miasta i gminy Łazy oraz zmian zachodzących na przestrzeni ostatnich lat,
przedkładam projekt utworzenia na terenie gminy Łazy Strefy Aktywności Gospodarczej.
Strefa ta obejmowałaby tereny, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zostały przeznaczone między innymi pod inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe.
Wyznaczone tereny działalności produkcyjnej pod zakłady przemysłowe, urządzenia produkcji
budowlanej i centra technologiczne, umożliwiają rozwój aktywności gospodarczej mieszkańców gminy
oraz jednostek gospodarczych.
Firmy, które zainwestują w tej Strefie, mogą liczyć na specjalną pomoc ze strony władz
miejskich między innymi na zwolnienia z podatków od nieruchomości stanowiącą regionalną pomoc
inwestycyjną. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na zasadach określonych
uchwale Nr XIII/139/08 z dnia 28.04.2008r.

w

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej ma na celu realizację planowanych
kierunków rozwoju gminy między innymi stworzenie korzystnych warunków inwestowania,
modernizację i uzupełnienie sieci komunikacji oraz poprawę jakości życia mieszkańców naszej
Gminy. W związku z tym, iż na terenie gminy Łazy, znajdują się duże obszary stanowiące
własność nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w
Opolu wyraził zgodę na utworzenie na terenie wsi Ciągowice obszarów przeznaczonych do
zagospodarowania przez inwestorów. Strefą Aktywności Gospodarczej zostałyby objęte grunty o
pow. 92,3900 ha zgodnie z załączoną lokalizacją

i wykazem działek jakie Państwo Radni

otrzymali.

Maria Stempel - Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji – poinformowała, że opinia
Komisji w/w sprawie była jednogłośnie pozytywna.
Przewodniczący Rady otwarł dyskusję.
Tadeusz Czop – Radny – powiedział, że mieszkańcy Ciągowic i Wysokiej pytają go, czy zapis
„składowanie i magazynowanie” będzie też dotyczyło spalarni śmieci i wysypiska śmieci. Radny
uważa, że w proponowanej uchwale powinien być również ewentualny zapis „ że bez
składowania odpadów niebezpiecznych”.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Łazy nie przewiduje na tym terenie składowania śmieci.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – wyjaśniał Radnym celowość podjęcia omawianej
uchwały, gdyż jest to pierwszy krok w tym kierunku.
Z sali padały głosy Radnych , aby podjąć uchwałę w przedłożonej wersji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Henryka Mogieły , aby dopisać do
projektu uchwały by nie składować odpadów niebezpiecznych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie przyjęła do projektu uchwały wprowadzenie zapisu w
punkcie 1. Punkt po wprowadzeniu zmiany brzmi ”W celu aktywizacji gospodarczej
utworzyć w Gminie Łazy Strefę Aktywności Gospodarczej na terenie obrębu Ciągowice,
obejmującego działki określone w załączniku nr 1 dla działalności gospodarczej w zakresie:
produkcji, usług, logistyki, składowania i magazynowania, oprócz odpadów”.
Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały wraz ze zmianą.

Uwag i innych propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie
( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXIII/212/09 w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Łazy
Strefy Aktywności Gospodarczej.
Do punktu nr 10.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że decyzją Burmistrza Miasta i Gminy w Łazach

z

dnia 25 października 2002 roku został zatwierdzony projekt podziału działek położonych

w

Chruszczobrodzie o nr 3077 i 3078 stanowiących własność Państwa Małgorzaty i Jacka Rogusz.
W wyniku podziału, zostały wydzielone działki nr 3077/1 o pow.155 m2 i 3078/1 o pow.
12 m2 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi o numerze geodezyjnym 4596.

Granice

tej drogi o nazwie „Maciejewskich” zostały wytyczone w I etapie scalenia wsi Chruszczobród .
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji – powiedziała, że w
omawianej sprawie Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zajęli stanowisko, że należy
przejąć na rzecz Gminy Łazy proponowane działki.
Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i innych propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie
( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXIII/213/09 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy
Łazy działek nr: 3077/1 i 3078/1 położonych w Chruszczobrodzie.

Do punktu nr 11.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił Radzie i wyjaśnił celowość podjęcia uchwały
sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Łazy działek położonych
Rokitnie Szlacheckim.

w
w

Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji – powiedziała, że
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała

przejęcie

na rzecz Gminy Łazy

działek

położonych w Rokitnie Szlacheckim.
Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie
( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXIII/214/09 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Łazy
działek położonych w Rokitnie Szlacheckim.

Do punktu nr 12.
Jadwiga Mickiewicz – Kierownik OPS – powiedziała, że Ośrodek Pomocy Społecznej działa w
oparciu o Statut uchwalony przez Radę Miejską w dniu 26.02.2004r. Statut ten opracowany w
oparciu o nieobowiązującą już ustawę z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej nie obejmuje
zadań wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Stąd też zachodzi potrzeba
dostosowania obecnych zadań ośrodka do obowiązujących przepisów prawa w tym do zapisów
ustaw :
- z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej
- z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych
- z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych
- z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych.
Zmiana Statutu ma na celu dostosowanie statutowych zadań ośrodka do zadań wynikających z
przytoczonych wyżej przepisów prawa, których wykonawstwo należy do zadań OPS.
Z
uwagi na różnorodność realizowanych przez Ośrodek zadań, zasadnym jest zmiana struktury
organizacyjnej jednostki. W związku z tym w Ośrodku zostaną wyodrębnione działy
organizacyjne, które będą zajmować się przypisanymi zadaniami, a tym samym usprawnią
obsługę klienta. Zwróciła się do Wysokiej Rady o podjęcie stosownej uchwały.

Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że po dyskusji na Komisjach proponowane są
zmiany do Statutu OPS a mianowicie w § 4 wykreślić punkt 3 „Tworzy się terenowe punkty
Ośrodka w Niegowonicach i Chruszczobrodzie”. ( Te punkty już istnieją i nie ulegną likwidacji
po skreśleniu punktu 3 Statutu ).
Następnie w § 5 wykreślić punkt 2 „ W Ośrodku może być utworzone stanowisko Zastępcy
Dyrektora”, punkt obecnie 3 staje się punktem 2.
Marta Grzesica – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty , Zdrowia i Opieki Społecznej
– poinformowała, że opinia Komisji była pozytywna.
Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały wraz z proponowanymi zmianami.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie
( 14 głosów za ) podjęła
Nr XXIII/215/09 w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach .

Uchwałę

Do punktu nr 13.
Sławomir Kania – Adwokat –przedstawił projekt uchwały w sprawie: okręgów wyborczych w
Gminie Łazy.Granice okręgów wykazane poniżej:
Nr
Granice okręgu
okręgu
Miasto Ł a z y :
Akacjowa, Baczyńskiego, Broniewskiego, Brzezina, Brzozowa,
Chopina, Cmentarna, Cudowna, Daszyńskiego, Dąbrowskiego,
Dąbrowskiej, Dworcowa, Folwarczna, Gajowa, Gałczyńskiego,
Gen. Maczka, Głazówka, Górna, Grzybowa, Gzichów, II
1
Posterunek, Jasna, Jaśminowa, Kamienna, Klonowa, Kolewrot,
Kolorowa, Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Kopernika, Korczaka,
Kościuszki, Krótka, Kruczkowskiego, Ks. Piotra Skargi, Ks. Adama
Opalskiego,
Ks. Mieczysława Szostka, Kwiatowa, Laskowa,
Lipowa, Łąkowa, Michała Poleskiego, Miodowa, Młynek, Mokra,
Nałkowskiej, Narutowicza, Okólna, Okrzei, Orzeszkowej, Parkowa,
Podgórna, Polna, Poniatowskiego, Północna, Projektowana, Prusa,
Racławicka, Reja, Reymonta, Rokicka, Rolnicza, Różana,
Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Stara Cementownia,
Staszica, Szkolna, Targowa, Tartaczna, Topolowa, Traugutta,
Trójkąt, Tuwima, Wiejska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wschodnia,
Zachodnia, Zawierciańska, Zielona, Źródlana.

Liczba radnych
w okręgu

4

2

3

4
5
6

7

Miasto Ł a z y : Bory, Częstochowska, Fabryczna, Grunwaldzka,
Jesionowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Krzywa, Leśna, Leśniczówka,
Mała, Mickiewicza, Ogrodowa, Partyzantów, Pocztowa, Spółdzielcza,
Stawowa, 19-go Stycznia, Wesoła, Wysocka, Wyzwolenia, Zamknięta.
Gmina Łazy: Sołectwo Niegowonice z przysiółkami: Dębina, Pasieki,
Słotwina
Sołectwo Niegowoniczki z przysiółkami: Niwa Zagórczańska,
Jeziorowice.
Gmina Łazy: sołectwo Grabowa z przysiółkami: Błojec, Piaski
Sołectwo Skałbania.
Gmina Łazy: Sołectwo Rokitno Szlacheckie z przysiółkami:
Kazimierówka, Laskowa, Mitręga
Sołectwo Hutki Kanki.
Gmina Łazy: Sołectwo Ciągowice z przysiółkami: Gajówka, Zacisze,
Zazdrość.
Sołectwo Kuźnica Masłońska
Sołectwo Turza z przysiółkiem: Kądzielów.
Gmina Łazy: Sołectwo Wysoka
Sołectwo Wiesiółka.

3

2

1
1
1

1

Gmina Łazy: Sołectwo Chruszczobród z przysiółkiem: Gawronówka
Sołectwo Chruszczobród Piaski
2
Sołectwo Trzebyczka.
Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały wraz z załącznikiem.
8

Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie
( 14 głosów za )
Nr XXIII/216/09 w sprawie: okręgów wyborczych w Gminie Łazy.

podjęła

Uchwałę

Do punktu nr 14.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił projekt uchwały w sprawie: obwodów wyborczych
w Gminie Łazy. Granice obwodów wykazane są w załączniku do uchwały:
Nr
Granice obwodu
obwodu
1
Miasto Łazy: Akacjowa, Baczyńskiego, Broniewskiego, Brzezina,
Cmentarna, Cudowna, Chopina, Dąbrowskiej, Dąbrowskiego,
Gajowa, Gałczyńskiego, Górna, Jasna, Jaśminowa, Kamienna,
Klonowa, Kolewrot, Kolorowa, Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Zespół Szkół Nr 1
w Łazach
ul. Szkolna 1

2

3

4
5

6

7

8
9
10

od nr 13 do końca ulicy, Korczaka, Kościuszki od skrzyżowania z
ulicą Okrzei i Topolową do końca ulicy, Krótka, Kruczkowskiego,
Laskowa, Michała Poleskiego, Młynek, Nałkowskiej, Ks.Adama
Opalskiego, Ks. Piotra Skargi, Ks. Mieczysława Szostka,
Orzeszkowej, Podgórna, Polna, Północna, Prusa, Reja, Reymonta,
Rokicka, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Stara Cementownia,
Szkolna, Topolowa, Wierzbowa, Wschodnia, Zachodnia,
Źródlana.
Miasto Łazy: Brzozowa, Daszyńskiego, Dworcowa, Folwarczna,
Gen. Maczka, Głazówka, Grzybowa, Gzichów, Konstytucji 3 Maja
od nr 1 do nr 12, Kopernika, Kościuszki od nr 1 do skrzyżowania
z ulicą Okrzei i Topolową, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Miodowa,
Mokra, Narutowicza, Okrzei, Okólna, Parkowa, Poniatowskiego,
II Posterunek, Projektowana, Racławicka, Rolnicza, Różana,
Staszica, Słowackiego, Targowa, Tartaczna, Traugutta, Trójkąt,
Tuwima, Wiejska, Wiśniowa, Zawierciańska, Zielona.

Dom Kultury
„Kolejarz” w Łazach
ul. Kościuszki 5

Miasto Łazy: Bory, Częstochowska, Fabryczna, Grunwaldzka,
Szkoła Podstawowa
Kochanowskiego, Kolejowa, Krzywa, Leśna, Leśniczówka, Mała,
Nr 3 w Łazach
Mickiewicza, Ogrodowa, Partyzantów, Pocztowa, Stawowa,
ul.19 Stycznia
19-go Stycznia, Wesoła, Wysocka, Wyzwolenia, Zamknięta.
Miasto Łazy: Jesionowa, Spółdzielcza.
Szkoła Podstawowa Nr
3 w Łazach
ul.19 Stycznia
Gmina Łazy: Sołectwo Grabowa z przysiółkami: Błojec, Piaski,
Szkoła Podstawowa
Sołectwo Skałbania.
w Grabowej
Gmina Łazy: Sołectwo Niegowonice z przysiółkami: Dębina,
Pasieki, Słotwina,
Sołectwo Niegowoniczki z przysiółkami: Niwa Zagórzańska,
Jeziorowice.
Gmina Łazy: Sołectwo Rokitno Szlacheckie z przysiółkami:
Kazimierówka, Laskowa, Mitręga.
Sołectwo Hutki Kanki.
Gmina Łazy: Sołectwo Ciągowice z przysiółkami: Gajówka, Zacisze,
Zazdrość.
Sołectwo Turza z przysiółkiem Kądzielów.
Sołectwo Kuźnica Masłońska.
Gmina Łazy: Sołectwo Wysoka,
Sołectwo Wiesiółka.
Gmina Łazy: Sołectwo Chruszczobród z przysiółkiem
Gawronówka,
Sołectwo Chruszczobród Piaski,
Sołectwo Trzebyczka.

Zespół Szkół Nr 2
w Niegowonicach
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
w Rokitnie
Szlacheckim
Szkoła Podstawowa
w Ciągowicach
Szkoła Podstawowa
w Wysokiej
Zespół Szkół Nr 3
w Chruszczobrodzie

Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały wraz z załącznikiem.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie
( 14 głosów za ) podjęła
Nr XXIII/217/09 w sprawie: obwodów wyborczych w Gminie Łazy.

Uchwałę

Do punktu nr 15.
Przewodniczący Rady - powiedział, że wybory uzupełniające w Sołectwie Wysoka
przeprowadza się na skutek śmierci Sołtysa Mariana Pacieja i stąd projekt uchwały
w
sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Wysoka.
Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie
( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXIII/218/09 w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie
Wysoka.
Do punktu nr 16.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – odpowiadając Radnemu Tadeuszowi Czop stwierdził, że
na jego interpelacje odpowiada każdorazowo. Jeżeli odpowiedź nie została udzielona to prosi o
wskazanie, o którą interpelację chodzi.
Następnie odnośnie szukania na Radnego Czopa tzw. „haków” to do tej kwestii ustosunkuje
się Pan Mecenas.
Na pytanie dlaczego Burmistrz nie ogłosił przetargu na sprzedaż dwóch mieszkań w Łazach na
Osiedlu Podlesie powiedział, iż w 2007 roku była Kompleksowa Kontrola Izby Obrachunkowej i
w trakcie tej kontroli Pan Tadeusz Czop poinformował kontrolujących , że

niezgodnie z prawem wynająłem dwa mieszkania na Osiedlu Podlesie. W protokóle jest zapis tej
analizy przez RIO, która to jasno mówi że zrobiłem to zgodnie z prawem i dodał, że była to
informacja dot. jednego z tych mieszkań 18.10.2006 przed wyborami , a druga informacja już po
wyborach 7 grudnia 2006 r. Te mieszkania były obiecywane przez Pana Burmistrza Czopa,
jednak nie mógł tego wcześniej zrealizować bo nie dotrwał do końca kadencji.
W związku
z powyższym już jako nowy Burmistrz polecił przeanalizować dokumentację, na podstawie
której mógł te mieszkania wynająć. Jedno z tych mieszkań było wynajęte na zasadzie zamiany,
ze względu na niepełnosprawność najemcy. Drugie mieszkanie było wynajęte ze względu na
trudną sytuację rodzinną, gdzie były groźby Kuratora o umieszczeniu małego dziecka w
placówce opiekuńczo-wychowawczej. Były to wyjątkowe sytuacje, a burmistrz powinien działać
dla dobra ludzi. Jeżeli chodzi o starostę to nie musi go przepraszać, gdyż ze Starostą ma bardzo
dobre relacje, a odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.
Interpelacja ta została na sesji Powiatu złożona przez Radnego M.Skręta. Natomiast kiedy będzie
parking przy pływalni to trudno jest na razie powiedzieć. Wszystko wskazuje na to że zostanie
zawarte z GS-em odpowiednie porozumienie i parking powstanie.
Radnemu Ryszardowi Żmudzie odpowiedział, że wystąpi do Powiatowego Zarządu Dróg
Zawierciu i prześle Radnemu pisemną odpowiedź odnośnie drogi Niegowonice-Grabowa.

w

Następnie Radną Marię Stempel poinformował, że umarzanie zaległości w stosunku do gminy
dokonywane jest w trybie Ustawy ordynacja podatkowa w stosunku do podatków bądź
w
trybie Uchwały Rady Miejskiej w Łazach w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Łazy lub jej jednostkom organizacyjnym.
Obydwa te akty prawne tak samo traktują sposób postępowania
w przypadku
wniosku dłużnika o umorzenie należności przypadających gminie. Otóż organ podatkowy, czyli
Burmistrz w przypadku należności podatkowych oraz Burmistrz bądź kierownik jednostki
organizacyjnej w przypadku należności innych niż podatki, może umorzyć zaległości w
przypadku ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu społecznego. Przez ważny interes
podatnika (dłużnika) rozumie się trudną sytuację materialną bądź zdarzenie losowe, na które
podatnik nie miał wpływu. Ważny interes dłużnika lub ważny interes społeczny musi być
dowiedziony, przez zainteresowanego umorzeniem
w sposób oczywisty. Nie ma innych
możliwości niż udokumentowanie tego stanu stosownymi zaświadczeniami.
Zbywanie nieruchomości gminnych następuje w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
O tym, czy nieruchomość zostanie zbyta i na jakich zasadach decyduje Rada Miejska w ramach
zasad zawartych w przywołanej ustawie. Ustawa nie przewiduje dowodzenia ważnego interesu
zainteresowanego ani też ważnego interesu społecznego.
Do zbycia majątku podstawę
stanowi wyrażenie takiej woli przez Radę Miejską.
Poinformował, że zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego przy posesji Państwa Morelów
przy ul. Grunwaldzkiej wymaga doprowadzenia przewodu oświetlenia ulicznego . Gmina będzie
czynić starania w celu uruchomienia oświetlenia w tym rejonie. W kwestii wymiany rurociągu
wodociągowego przy ul. Grunwaldzkiej powiedział, że możliwość wymiany wodociągu będzie
rozpatrywana po przejęciu sieci z RPWiK na majątek Gminy.
Słupy telekomunikacyjne przy ul. Pocztowej, które były przechylone, zostały wymienione na
nowe w pierwszej połowie miesiąca marca br.

W sprawie poszerzenia parkingu przy Ośrodku Zdrowia w imieniu mieszkańców Burmistrz
złożył podziękowania Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Jesionowej 7 i 9 za
udostępnienie parkingu dla pacjentów Ośrodka Zdrowia. Jednocześnie poinformował, że Gmina
przystąpi do budowy parkingu w tym rejonie co rozwiąże problem z parkowaniem samochodów,
w tej sprawie zostanie również skierowane pismo do Spółek Wodnych
w Zawierciu
dotyczące rozeznania i wycenienia możliwości odwodnienia przedmiotowego terenu.
Ponadto Burmistrz poinformował, że w sprawie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla
miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej, w dniu 06.04.2009 Gmina Łazy złoży wniosek
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
RPO WSL na lata 2007-2013.
Całkowity koszt przedsięwzięcia - 29 832 586,80 zł
Dofinansowanie RPO – 25 106 237,21 zł ( 84.93 %)
Projekt zakłada budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 1058m³/d z możliwością
przyjęcia ścieków z kanalizacji ogólnospławnej w ilości 1100m³/d. Powstanie również 15,58 km
kanalizacji sanitarnej, w tym 2,9 km - 410 szt. przyłączy kanalizacyjnych, umożliwiających
podłączenie 1640 osób.
Planowana siec kanalizacyjna obejmuje ulice:
-po zachodniej stronie linii kolejowej – oś. Podlesie: Mickiewicza, Wyzwolenia,
Kochanowskiego, 19-Stycznia, Mała, Częstochowska, Leśna, Ogrodowa, Zamknięta, Krzywa,
Podmiejska,
- po wschodniej stronie linii kolejowej – centrum, oś. Trójkat, os Folwark: Konstytucji 3 Maja,
Staszica, Traugutta, Narutowicza, Okrzei, Polna, Jaśminowa, Krótka, Gen. Maczka,
Zawierciańska, Tartaczna, Okólna, Dworcowa, Parkowa, Kościuszki, Topolowa, Szkolna,
Sienkiewicza, Reja, Dąbrowskiego, Chopina, Folwarczna, Kamienna, Kamienna Górna,
Źródlana, Akacjowa, Gajowa, Klonowa, Zachodnia, Kolorowa, Cudowna, Rokicka, Wschodnia ,
Północna, Poleskiego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2010-2011.
W sprawie II etapu budowy sieci kanalizacyjnej- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Miasta Łazy, w dniu 06.04.2009 Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 20072013.
Całkowity koszt przedsięwzięcia – 31 654 298,63 zł
Dofinansowanie RPO – 26 896 657,54 zł ( 84.97 %)
Efektem realizacji projektu będzie budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 33,1 km, w
tym 5,2 km rurociągu tłocznego oraz 661 szt. – 6,5 km przyłączy kanalizacyjnych, co umożliwi
przyłączenie do sieci 2644 mieszkańców miasta Łazy. Realizacja inwestycji umożliwi
zakończenie skanalizowania dzielnic Łaz położonych poza centrum.
Planowana sieć kanalizacyjna obejmie wschodnią i południowo- wschodnią stronę miasta,
dzielnicę Młynek, Spalenisko, Głazówkę, oś. Trójkat, Bory, Kąty, ul. Grunwaldzką, Partyzantów,
Stawową i Pocztową, Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2010-2013.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 29 października 2009 r.
Odpowiadając Radnej Marcie Grzesicy powiedział,
że w związku z zaistniałymi
rozbieżnościami co do sposobu przeznaczenia działek o numerach geodezyjnych 1160/3
i
1160/4, za budynkiem Domu Kultury w Chruszczobrodzie, sprawa zostanie poddana ponownemu
rozpatrzeniu po opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu przez organizacje społeczności
sołectwa Chruszczobród.

W sprawie uruchomienia dodatkowego kursu autobusowego z Zawiercia
do
Chruszczobrodu, poinformował, że zostaną podjęte działania w celu rozpoznania sprawy, tzn. ile
osób stale korzystałoby z kursu autobusowego relacji Zawiercie – Chruszczobród po godz. 2200.
Do punktu nr 17.
Radny Henryk Mogieła:
- zgłosił potrzebę uregulowania włączania i wyłączania lamp oświetlenia ulicznego,
- zgłosił, iż przy zjeździe do „Tuczarni” zalegają wyrzucone śmieci.
Radny Władysław Nowak: powiedział, że na ul. Fabrycznej energetyka prowadzi remont sieci i
w związku z tym prosi aby przy tej okazji przewidzieć przewód umożliwiający montaż
oświetlenia ulicznego.
Radna Maria Stempel: zgłosiła, że na boisku przy ul. Jesionowej zbiera się woda. Kilkakrotnie
była wypompowywana, jednak zbiera się ponownie. Poprosiła o odpowiedź, czy była by
możliwość odprowadzenia wody do studzienki.
Radna Marta Grzesia – powiedziała, że w ubiegłej kadencji radny z Chruszczobrodu zabiegał o
to, aby mieszkańcy mieli możliwość wykupienia działek przyległych do rzeki. Sprzedaż miała
być za przysłowiową złotówkę, jednak obecnie nie wiadomo jaka będzie cena 1m2 tego terenu.
Obecnie jest problem z dwoma działkami za Domem Kultury, które powinny pozostać do
dyspozycji Sołectwa.
Radny Zbigniew Wudarczyk: powiedział, że półtora roku temu Komisja Rozwoju
i
Promocji wyraziła zgodę na kupno działek, tym którzy chcą to kupić. My jako Komisja nie
wnioskujemy aby sprzedać mieszkańcom, czy pozostawić straży. Komisja podjęła swoje
stanowisko, a obecnie Rada Sołecka wraz z mieszkańcami powinna zdecydować co z tym zrobić.
Sołtys Sołectwa Ciągowice Józef Nicoś:
- w imieniu żony zmarłego Sołtysa z Wysokiej podziękował wszystkim za udział w pogrzebie
Sołtysa Sołectwa Wysoka Pana Pacieja,
- zgłosił, że przy sklepie GS – u na ul. Kościuszki zastawiany jest przepust i w związku z tym
woda płynie jezdnią niszcząc ją,
- zwrócił się do Radnego Rady Powiatu aby wystąpił do Powiatowego Zarządu Dróg
w Zawierciu o wyczyszczenie rowów i zniwelowanie poboczy dróg: Zwycięstwa, 1-go Maja
i Wolności w Ciągowicach.
Sołtys Sołectwa Chruszczobród Andrzej Pniak:

- zaproponował, aby nie sprzedawać 2 działek położonych za Domem Kultury
w Chruszczobrodzie i pozostawić je na potrzeby Sołectwa,
- zgłosił, że w Chruszczobrodzie jest bardzo zły stan dróg, wiele jest gruntowych, nawet nie
utwardzonych. Prosi o rozwiązanie tego bardzo ważnego dla mieszkańców problemu,
- zgłosił potrzebę załatania dziur w jezdniach,
- zgłosił potrzebę wyczyszczenie rowów,
- powiedział, że lokalizacja oczyszczalni ścieków jest zła, gdyż np. Chruszczobrodu nie
będzie można podłączyć.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Łazach Adam Pietras:
- powiedział, że przy garażach za remontowanym budynkiem ośrodka zdrowia na osiedlu
Podlesie firma budująca naruszyła grunt. Właściciele garaży proszą o rozmowę z Panią
Doktor Kowalczyk nt. naprawy drogi,
- zgłosił, że zostały wyrwane znaki drogowe przy Przedszkolu i prosi o ponowne ustawienie
tych znaków,
- zgłosił potrzebę zamontowania oświetlenia przy kontenerze przy starych blokach
kolejowych na osiedlu Podlesie.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Łazach Wojciech Cabala:
- zgłosił potrzebę ponownego zamontowania lustra na skrzyżowaniu ul. Okrzei
i Konstytucji 3-go Maja oraz potrzebę ponownego ustawienia znaku Stop – u,
- zapytał, jak wygląda sprawa zamontowania monitoringu w centrum Łaz ze względu na
bezpieczeństwo,
- poprosił o wzmocnienie patroli Policji w godzinach wieczornych i nocnych w okolicach
dworca ze względu na bezpieczeństwo,
- zgłosił, że na ul. Źródlanej w Łazach na słupie energetycznym znajdują się nie
zabezpieczone przewody elektryczne,
- zapytał jak przedstawia się sprawa zmiany zasad przyznawania diet dla sołtysów i
przewodniczących zarządów osiedli. Proponuje w tej sprawie zorganizować spotkanie
Burmistrza wraz z Sołtysami,
- zaproponował, aby ścieżki rowerowe na terenie naszej gminy ustanowić również jako
ścieżki do biegania na nartach,
Sołtys Sołectwa Skałbania Adam Stajno: powiedział, że występuje ciągła potrzeba sprzątania
źródełka w Skałbanii, gdzie wywożone są śmieci. Zgłosił, ze na własną odpowiedzialność będzie
pobierał opłatę za wodę ze źródełka z przeznaczeniem na jego sprzątanie i utrzymanie. Następnie
zwrócił się do Radnego Powiatu o wyrównanie drogi
w Skałbanii.
Sołtys Sołectwa Wiesiółka Edward Zadworny:
- zwrócił się z prośbą o wyczyszczenie studzienki przy bramie do cementowni w Wysokiej,
- zawnioskował, aby wspólnie z Powiatem urządzić parking przy Szkole Podstawowej
w Wysokiej,
- zawnioskował o zniwelowanie poboczy dróg, głównie na drogach powiatowych.

Sołtys Sołectwa Turza Czesław Korczyński:
- poprosił o sprawdzenie czy wszystkie posesje wyposażone są w kosze na śmieci,
- zgłosił potrzebę wyczyszczenia rowów i wykonania przepustów przy drodze do Zawiercia.
Sołtysowi Edwardowi Zadwornemu Burmistrz odpowiedział, że w budżecie gminy na rok 2009
zagwarantowano środki w wysokości 80.000 zł na remonty placówek oświatowych i 4.912.876
zł. na inwestycje w oświacie.
Zgodnie z planami remontowymi na 2009r., ustalonymi wspólnie z dyrektorami placówek
oświatowych, do chwili obecnej wykorzystano na pilne remonty 40.317 zł. z kwoty na remonty, a
pozostałą jej część postanowiono przeznaczyć na konieczną wymianę kotła c.o. w Szkole
Podstawowej nr 3 w Łazach, gdyż obecny nie nadaje się już do renopwacji oraz na remont dachu
i elewacji w tejże szkole oraz remonty w obu budynkach Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach,
wymuszone decyzjami pokontrolnymi Sanepidu, straży pożarnej i Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Ze względu na wysoki koszt tych prac zwrócono się do Ministerstwa
Edukacji Narodowej z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 50% w ramach rezerwy
budżetowej. W przypadku odmowy przyznania oczekiwanych środków planuje się je uzupełnić z
oszczędności pozyskanych w budżecie gminy w ramach środków inwestycyjnych.
Natomiast ze środków przeznaczonych na inwestycje oświatowe obecnie finansowane są dwa
duże projekty współfinansowane z WFOŚ – termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej
w Wysokiej i Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łazach.
Jak wynika z powyższych informacji obecne środki budżetowe nie pozwalają na rozszerzenie
planów i prac remontowo-inwestycyjnych o wykonanie wnioskowanego przez Pana Sołtysa
parkingu przy Szkole Podstawowej w Wysokiej. Taką inwestycję należy zaplanować na rok
następny.
Ponadto poinformował, że do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu zostało wystosowane
pismo w sprawie oczyszczenia studzienki przy bramie po byłym Zakładzie Cementowni
w
Wysokiej.
Radnemu Henrykowi Mogieła odpowiedział, że do Zakładu Energetycznego w Zawierciu
zostanie skierowane pismo o przeprowadzenie regulacji wszystkich stacji oświetlenia ulicznego
w celu uregulowania czasu zapalania lamp.
Jednocześnie Burmistrz poinformował, że śmieci z poboczy drogi dojazdowej do sołectwa
Wysoka oraz śmieci zgromadzone w okolicy bramy wjazdowej do „Tuczarni” zostaną usunięte.
Natomiast w sprawie śmieci zgromadzonych przy drodze wjazdowej do lasu zostaną
niezwłocznie przeprowadzone rozmowy w sprawie ich uprzątnięcia przez Nadleśnictwo
Siewierz.
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla A.Pietrasowi odpowiedział, że kierownik budowy przy ul.
Kolejowej w Łazach wystąpił do tutejszego Urzędu z pismem informującym, że zniszczony teren
zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Wyrwane znaki drogowe przy Przedszkolu zostaną
ustawione ponownie.
Jeżeli chodzi o oświetlenie terenu przy starych blokach kolejowych, to poinformował, że jest to
teren kolejowy i tym samym oświetlenie terenu należy do administratora budynków. Tutejszy
Urząd wystąpi z pismem do administratora o oświetlenie tego terenu.

Odpowiadając Przewodniczącemu Zarządu Osiedla W.Cabali powiedział, że tutejszy Urząd
wystąpił do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu z prośbą o zamontowanie lustra na
skrzyżowaniu ul. Okrzei i Konstytucji 3-go Maja.
Ponadto do Zakładu Energetycznego w Zawierciu zostanie skierowane pismo o niezwłoczne
zabezpieczenie przewodów elektrycznych na słupie energetycznym przy ul. Źródlanej
w
Łazach.
Odpowiadając Sołtysowi Korczyńskiemu powiedział, że zostanie wystosowane pismo do
Komisariatu Policji w Łazach w sprawie kontroli posesji pod kątem wyposażenia
w
pojemniki na odbiór nieczystości stałych.
Do punktu nr 18.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 14.25 ogłosił zamknięcie XXIII sesji Rady
Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała :
Teresa Kurzacz
Małgorzata Jurkin
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