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

- 14 radnych
- 12 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
Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego – Mieczysław Skręt
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 11 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.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady - odczytała proponowany porządek obrad.
Ponadto Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek - powiedział, że proponowane jest
wprowadzenie 4 projektów uchwał i tak jako:
- punkt 19.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza Parafii Rzymsko – Katolickiej pod
Wezwaniem Św. Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łazach przy
ul. Cmentarnej.

20.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/154/08 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania,
obciążania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład
gminnego zasobu nieruchomościami ( Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 151, poz.2890 ).
21.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Ciągowice na lata 2009 – 2016”.
22.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/262/05 Rady Miejskiej w
Łazach z dnia 11 sierpnia 2005 roku w sprawie: uchwalenia pięcioletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005 – 2009.
Następnie zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi uwagi do przedłożonego porządku obrad sesji.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu udział brało 11 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 11 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej z dnia 30.01. 2009 roku jak niżej:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 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: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2009 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Tacy sami – rozwój kompetencji
umożliwiających zaistnienie na rynku pracy jako antidotum dla wykluczenia społecznego
Gminy Łazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji”, w ramach konkursu 2/POKL/7.3/2008 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr X/98/07 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od nieruchomości.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych na terenie Gminy Łazy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy
Łazy działki nr 1020/4 położonej w Łazach.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy
Łazy działki nr 384/7 położonej w Ciągowicach.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2009 r.
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15.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Łazach na 2009 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach
na 2009 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2009”.
18.Podjęcie uchwały w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Łazy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
19.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza Parafii Rzymsko – Katolickiej
pod Wezwaniem Św. Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Łazach przy ul. Cmentarnej.
20.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/154/08 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania,
obciążania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład
gminnego zasobu nieruchomościami ( Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 151, poz.2890 ).
21.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Ciągowice na lata 2009 – 2016”.
22.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/262/05 Rady Miejskiej w
Łazach z dnia 11 sierpnia 2005 roku w sprawie: uchwalenia pięcioletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005 – 2009.
23.Odpowiedzi na interpelacje.
24.Zapytania i wolne wnioski.
25.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 29.12.2009 r.
Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Łazach oraz przed sesją
na sali obrad.
Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła przez aklamacje protokół
Miejskiej w Łazach z dnia 29 grudnia 2008 r.

Nr XXI/08 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.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach stwierdził, że informacja dot. działalności
Burmistrz Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady została przyjęta przez Radę
przez aklamację.
W związku z widmem spowolnienia gospodarczego Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
poprosił Damiana Łukasika – Kierownika Wydziału Ogólno-Prawnego o przedstawienie
informacji.
Damian Łukasik – Kierownik Wydziału Ogólno-Prawnego – przedstawił informację na
temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie zawierciańskim:
- Huta CMC Zawiercie planuje zwolnić 170 osób
- Fabryka Urządzeń Mechanicznych w Porębie planuje zwolnić 90 osób
- Odlewnia Żeliwa EE S.A. w Zawierciu rozpoczęła „ciche zwolnienia” pracowników od
początku roku zwolniła ponad 60 osób
- fabryka Przędzalni Bawełny Przyjaźń S.A. została postawiona w stan likwidacji pracę
straciło blisko 400 osób.
W związku z zaistniałą sytuacją na rynku pracy Powiatowa Rada Zatrudnienia wraz z
Powiatowym Urzędem Pracy postanowiła przeprowadzić akcję ankiet wśród zwolnionych
osób. Pozyskane informacje pozwolą stworzyć program działania dla osób, które utraciły
pracę lub są zagrożone zwolnieniem
Przybył radny Tadeusz Czop – stan obecnych Radnych wynosi 12.
Do punktu nr 5.
Radna Marta Grzesia :
- zgłosiła potrzebę wyrównania nawierzchni przy parkingu przy kościele w Chruszczobrodzie,
- zgłosiła potrzebę załatania dziur na drodze wojewódzkiej ze względu na
bezpieczeństwo,
- zaproponowała zorganizowanie spotkania w Chruszczobrodzie z przedstawicielami
Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- zapytała, kiedy zostanie wymieniony wodociąg azbestowy w Chruszczobrodzie.
Radny Jan Hoffman:
- zgłosił potrzebę wykonania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wjazdu z drogi
wojewódzkiej na ul.Ogrodową, gdzie znajduje się Ośrodek Zdrowia w Niegowonicach,
- poprosił o pisemną odpowiedź jakie plany ma Zarząd Dróg Wojewódzkich związane
z DW 790 i z chodnikami na ul.Dąbrowskiej i Pilickiej,
- zgłosił potrzebę zaprowadzenia porządku i bezpieczeństwa przy sklepie „Lewiatan”
w Niegowonicach, szczególnie od piątku do niedzieli, gdzie szerzy się wandalizm,
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Radny Henryk Mogieła:
- zakwestionował jakość odśnieżania dróg powiatowych. Poprosił o wystąpienie
do Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie,
- zaproponował, aby wykorzystać promocję Gminy przy okazji promocji szkoły
im. Prof. Gostkowskiego w Łazach.
Radny Tadeusz Czop:
- zakwestionował sposób udzielenia odpowiedzi na interpelacje, które złożył
na poprzedniej sesji, gdzie prosił o udzielenie pisemnych odpowiedzi na nurtujące
go kwestie. Zapytał, czy Burmistrz udzieli odpowiedzi na piśmie na zgłoszone
interpelacje na poprzedniej sesji,
- powiedział, że w „Echach Łaz” znajduje się informacja, iż Starostwo Powiatowe
w Zawierciu jest odpowiedzialne za błędy poprzez które wniosek dot. budowy drogi
Ciągowice – Łazy nie został zaakceptowany. Jego zdaniem jest to nieprawda, pod
względem formalnym Gmina Łazy jest odpowiedzialna, gdyż nie została podjęta
odpowiednia uchwała Rady,
- powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje interpelacje dot. budowy oczyszczalni
ścieków, na którą to Pan Andrzej Lech przygotowywał dokumentację oraz nie
otrzymał odpowiedzi na pytania dot. sprzedaży gruntu firmy STALOBEEX. Zapytał
Przewodniczącego Rady, czy Pan Burmistrz zabronił mu udzielać odpowiedzi
na interpelacje i zapytania radnemu Tadeuszowi Czop.
Do punktu nr 6.
Przewodniczący Rady – poinformował , że Radny Kazimierz Wadas złożył pisemną
rezygnację z mandatu a następnie przedstawił Radnym projekt uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie ( 12 głosów za ) podjęła
Nr XXII/193/09 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwałę

Do punktu nr 7.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian do
budżetu Gminy Łazy na rok 2009.
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Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – powiedział, że opinia Komisji
jest pozytywna.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie ( 12 głosów za ) podjęła
Nr XXII/194/09 w sprawie:zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2009.

Uchwałę

Do punktu nr 8.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – poinformował Wysoką Radę,
że opinia Komisji Budżetowej jest pozytywna w w/w sprawie.
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 XXII/195/09 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Do punktu nr 9
Agnieszka Perkowska-Gondecka – omówiła celowość podjęcia uchwały w sprawie:
zatwierdzenia projektu „Tacy sami – rozwój kompetencji umożliwiających zaistnienie na
rynku pracy jako antidotum dla wykluczenia społecznego Gminy Łazy” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, w ramach
konkursu 2/POKL/7.3/2008 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącą Komisji Rozwoju i Promocji o opinię
Komisji.
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Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji - powiedziała, że Komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą inne 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 większością głosów ( 12 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXII/196/09 w sprawie: zatwierdzenia projektu „Tacy sami – rozwój kompetencji
umożliwiających zaistnienie na rynku pracy jako antidotum dla wykluczenia
społecznego Gminy Łazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 7.3 „Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji”, w ramach konkursu 2/POKL/7.3/2008
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do punktu nr 10.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany
uchwały Nr X/98/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie
ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
Wobec braku chętnych do dyskusji 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 XXII/197/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr X/98/07 Rady Miejskiej w Łazach z
dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
Do punktu nr 11.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Komunalnego – przedstawiła projekt uchwały w
sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
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odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie
Gminy Łazy.
Radny Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – powiedział, że
Komisja powyższy projekt zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Radny Henryk Mogieła – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Środowiska powiedział, że opinia Komisji w tym temacie również była pozytywna.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono.
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 większością głosów ( 11 głosów za , 1 głos wstrzymujący,
głosów przeciwnych nie stwierdzono ) podjęła Uchwałę Nr XXII/198/09 w sprawie:
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych na
terenie Gminy Łazy.
Do punktu nr 12 i 13
Irena Szamańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami – omówiła
projekty uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Łazy działki nr 1020/4 położonej
w Łazach.
- w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Łazy działki nr 384/7
położonej w Ciągowicach
Radna Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji – powiedziała, że
opinia Komisji w stosunku do przedstawionych projektów uchwał była jednogłośnie
pozytywna.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą
uwagi do przedstawionych projektów uchwał.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Łazy działki nr 1020/4 położonej
w Łazach.
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W głosowaniu uczestniczyło 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie ( 11 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXII/199/09 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy
Łazy działki nr 1020/4 położonej w Łazach.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Łazy działki nr 384/7 położonej
w Ciągowicach.
W głosowaniu uczestniczyło 11 Radnych.

Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie ( 11 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXII/200/09 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy
Łazy działki nr 384/7 położonej w Ciągowicach.
Do punktu nr 14
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – odczytał Wysokiej Radzie plan pracy Rady
Miejskiej w Łazach na rok 2009 jak niżej:
STYCZEŃ – MARZEC
1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na rok 2009.
2. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2009.
3. Zatwierdzenie zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy Łazy.
4. Przyjęcie uchwały zmieniającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Łazy dla działki zlokalizowanej przy ul. Cmentarnej w Łazach.
5. Sprawy bieżące.
KWIECIEŃ – CZERWIEC
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu dla Gminy Łazy za rok 2008 oraz
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu.
2. Przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łazy na
lata 2009 -2013.
3. Informacja Burmistrza Łaz z realizacji wybranych uchwał Rady Miejskiej w Łazach.
4. Sprawy bieżące.
LIPIEC – WRZESIEŃ
1. Omówienie informacji z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2009 roku.
2. Sprawy bieżące.
PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ
1. Uchwalenie stawek podatkowych na rok 2010.
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2. Uchwalenie budżetu Gminy Łazy na rok 2010.
3. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łazy na 2010 r.
4. Informacja Burmistrza Łaz z realizacji wybranych uchwał Rady Miejskiej w Łazach.
5. Sprawy bieżące.
Następnie Przewodniczący poinformował, że wszystkie Komisje Rady Miejskiej w Łazach
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały plan pracy Rady Miejskiej na rok 2009.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą
uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu
pracy Rady Miejskiej w Łazach na rok 2009.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych ( 3 radnych nieobecnych )
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie ( 11 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXII/201/09 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na rok
2009.
Do punktu nr 15.
Radny Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił następujący
plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej:
PLAN PRACY NA 2009 ROK
I kwartał
1. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji za rok 2008.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy i planu kontroli na rok 2009.
3. Omówienie wyników kontroli wykonanej zgodnie z planem kontroli .
4. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące

II kwartał
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2008 oraz zadania
wynikające z procedury absolutoryjnej .
2. Omówienie wyników kontroli wykonanej zgodnie z planem kontroli na rok 2009.
3. Szkolenie dla członków Komisji Rewizyjnej z zakresie procedur przetargowych .
4. Przyjęcie informacji Burmistrza Łaz z realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.
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5. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
6. Sprawy bieżące.

III kwartał
1. Omówienie wyników kontroli wykonanej zgodnie z planem kontroli na rok 2009.
2. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
3. Sprawy bieżące.

IV kwartał
1. Omówienie wyników kontroli wykonanej zgodnie z planem kontroli na rok 2009.
2. Przyjęcie informacji Burmistrza Łaz z realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.
3. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.

PLAN KONTROLI NA 2009 ROK.
I KWARTAŁ
Kontrola Wydatków Gminy Łazy w Dziale 600 – Drogi Publiczne Gminne.
II KWARTAŁ
Kontrola dochodów Gminy Łazy w dziale 700 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych.
III KWARTAŁ
Kontrola wydatków Gminy Łazy w dziale 852 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne.
IV KWARTAŁ
Kontrola Wydziału Inwestycji z zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej
dotyczącej zadania Gminy – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej
oraz Zespołu Szkół Nr.1 w Łazach .
Następnie Przewodniczący poinformował, że wszystkie Komisje Rady Miejskiej w Łazach
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Chętnych do dyskusji nie było.
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Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu
pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2009 rok
W głosowaniu uczestniczyło 11 Radnych ( 3 Radnych nieobecnych ).

Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie ( 11 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXII/202/09 w sprawie: przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Łazach na 2009 rok.
Do punktu nr 16.
Radny Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – zapoznał Wysoką
Radę z planem pracy Komisji Budżetowej na 2009 rok jak niżej:
Styczeń
1.Podsumowanie prac komisji z rok 2008 , przyjęcie sprawozdania.
2.Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2009.
3.Zaopiniowanie materiałów na sesję RM.
4.Sprawy bieżące i różne.
Luty
1.Kontrola dochodów Gminy - Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Rozdz. 70004 § 0770 –
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
2.Zaopiniowanie sposobu podziału środków na remonty inwestycyjne na drogach gminnych.
3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4.Sprawy bieżące i różne.
Marzec
1.Analiza budżetowych aspektów planu utworzenia gminnej spółki dla utrzymania sieci
wodociągowej , kanalizacyjnej.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3.Szkolenie.
4.Sprawy bieżące i różne.
Kwiecień
1.Analiza sprawozdania Burmistrza Łaz z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2008
oraz planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych.
Przyjęcie opinii w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3.Sprawy bieżące i różne.
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Maj
1.Przegląd stanu wybranych dróg gminnych wybranych do remontów ze środków z budżetu
gminy.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3.Sprawy bieżące i różne.
Czerwiec
1.Analiza realizacji planu finansowego OSiR Łazy.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3.Sprawy bieżące i różne.
Lipiec
1.Analiza informacji Burmistrza o złożonych projektach i stanie ich realizacji przewidzianych
do realizacji przy udziale środków zewnętrznych.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3.Sprawy bieżące i różne.
Sierpień
1.Kontrola wydatków gminy w dziale 754 rozdział 75403. Terenowe jednostki Policji.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3.Sprawy bieżące i różne.
Wrzesień
1.Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009r.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3.Sprawy bieżące i różne.
Październik
1.Przegląd realizacji wybranych inwestycji gminnych.
2.Przygotowanie wniosków komisji do projektu budżetu na rok 2010.
3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4.Sprawy bieżące i różne.
Listopad
1.Analiza projektu budżetu gminy na rok 2010.
2.Zaopiniowanie i opracowanie przedstawionych poprawek do projektu budżetu.
3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4.Sprawy bieżące i różne.
Grudzień
1.Wykonywanie zadań komisji wynikających z uchwały o procedurze uchwalania budżetu –
opiniowanie przedstawionych poprawek.
2.opiniowanie materiałów sesyjnych.
3.Sprawy bieżące i różne.
Radna Marta Grzesia – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej – odczytała plan pracy komisji na 2009 rok:

I KWARTAŁ
1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2008 rok.
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2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok.
3. Analiza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
4. Kalendarz realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Łazy.
5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. Analiza działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej.
6. Informacja i podsumowanie wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży
podczas ferii zimowych 2009 (MOK, OSiR, Biblioteka Publiczna Mig Łazy).
7. Przyjęcie informacji na temat złożonych przez Gminę Łazy projektów i pozyskanych
środków finansowych w ramach kultury, oświaty, zdrowia i opieki społecznej w 2008
roku.
8. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
9. Sprawy bieżące.
II KWARTAŁ
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2008. (MOK, OSiR,
Biblioteka Publiczna MiG Łazy, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego).
2. Omówienie możliwości realizacji zdrowotnych programów profilaktycznych we
współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łazach.
3. Analiza projektów organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na
rok 2009/2010.
4. Podsumowanie roku szkolnego 2008/2009.
5. Analiza i ocena działań prowadzonych w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży podczas wakacji 2009 (propozycje MOK, OSiR, Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łazy).
6. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
7. Sprawy bieżące.
III KWARTAŁ
1. Analiza działalności instytucji kultury na terenie Miasta i Gminy Łazy. Stan obecny
i perspektywy rozwoju.
2. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2009/2010. Wizytacja
placówek.
3. Omówienie problematyki przyznawania stypendiów naukowych i sportowych.
4. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2009 roku (oświata,
kultura, pomoc społeczna, sport).
5. Ocena wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji 2009.
6. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
7. Sprawy bieżące.
IV KWARTAŁ
1. Analiza działalności instytucji sportowych na terenie Miasta i Gminy Łazy. Stan
obecny i perspektywy rozwoju.
2. Opiniowanie budżetu na 2010 rok. Plany inwestycyjne i remontowe placówek
oświatowych, kulturalnych, sportowych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

14

3. Przyjęcie informacji na temat złożonych przez Gminę Łazy projektów i pozyskanych
środków finansowych w ramach kultury, oświaty, zdrowia i opieki społecznej w 2009
roku.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.
Następnie Radna Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji –
odczytała plan pracy Komisji na 2009 rok:
I Kwartał
1) Omówienie sprawozdania Komisji Rozwoju i Promocji z działalności w roku
2008 roku.
2) Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2009 roku.
3) Analiza możliwości współpracy pomiędzy Gminą Łazy a Przedsiębiorstwem
Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej w zakresie dostarczania ciepła.
4) Ocena dotychczasowych działań w zakresie scalenia gruntów rolnych w Gminie
Łazy.
5) Sprawy bieżące (opiniowanie materiałów na sesję RM w Łazach).
II Kwartał
1) Omawianie i realizacja remontów w szkołach pod kątem oceny wykonania
jakości prac zgodnie z budżetem na rok 2009.
2) Przyjęcie informacji Burmistrza Łaz w zakresie sprzedaży mieszkań
komunalnych w roku 2008.
3) Przyjęcie informacji Burmistrza w zakresie działań dot. budowy mieszkań
socjalnych.
4) Przyjęcie informacji Burmistrza z podjętych działań dla poprawy wizerunku
centrum miasta.
5) Sprawy bieżące (opiniowanie materiałów na sesje RM).
III Kwartał
1) Wykonanie budżetu Gminy w I półroczu 2009 r.- analiza, opinie, wnioski.
2) Kondycja gospodarcza Gminy- ocena w zakresie bezrobocia – tworzenie
warunków rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej w gminie.
3) Ocena skutków przejęcia wodociągów i kanalizacji przez nowy podmiot.
4) Sprawy bieżące (opiniowanie materiałów na sesje RM).
IV Kwartał
1) Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi przygotowania do akcji zima.
2) Ocena działalności centrum promocji przedsiębiorczości i sportu w zakresie
promocji Gminy Łazy.
3) Analiza potrzeb inwestycyjnych - spotkanie z sołtysami Gminy Łazy.
4) Sprawy bieżące (opiniowanie materiałów na sesje RM).
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Radny Henryk Mogieła – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Środowiska – przedstawił Wysokiej Radzie plan pracy Komisji na 2009
rok:
I KWARTAŁ
1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2008 rok.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok.
3. Omówienie i zatwierdzenie zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Łazy.
4. Sprawozdanie, kontrola i ocena w zakresie stanu dróg na terenie Miasta i Gminy Łazy
w ramach akcji „Zima 2008/2009”.
5. Raport Powiatowego Komendanta Policji dotyczący zakupionych przez Gminę Łazy
dwóch etatów dzielnicowych.
6. Raport Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych na temat zaistniałych
zagrożeń pożarowych w 2008 roku, możliwości edukacji mieszkańców Gminy,
informacje o zakazie wypalania traw, edukacja młodzieży.
7. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
8. Sprawy bieżące.
II KWARTAŁ
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2008. (w ramach
działalności merytorycznej komisji).
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego
na terenie Miasta i Gminy Łazy w 2008 roku. Możliwości poprawy bezpieczeństwa
w 2009 roku.
3. Przegląd jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
oraz pozostałych w zakresie ewidencjonowania środków trwałych i mienia gminy.
Ogólna informacja o działalności gminnych jednostek OSP.
4. Informacja Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego dotycząca segregacji śmieci
w gospodarstwach domowych na terenie Gminy.
5. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
6. Sprawy bieżące.
III KWARTAŁ
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2009 roku
(w ramach działalności merytorycznej komisji).
1. Informacja i ocena o stanie dróg i ulic, oznakowania oraz oświetlenia i czystości
na terenie Miasta i Gminy Łazy.
2. Informacja i ocena gotowości placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego
w zakresie ochrony przeciw pożarowej.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu
Gospodarowania Odpadami.
4. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy. Informacja
z realizacji
uchwały Rady Miejskiej.
5. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
6. Sprawy bieżące.
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IV KWARTAŁ
1. Opiniowanie budżetu na 2010 rok (w ramach działalności merytorycznej komisji).
2. Wnioski i analiza przygotowań do akcji „Zima 2009/2010”.
3. Omówienie problemu nadużywania alkoholu i narkotyków wśród młodzieży
pod kątem bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy. Ocena działalności
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowym za 2009 rok.
4. Analiza i ocena usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Miasta i Gminy Łazy.
5. Podsumowanie pracy komisji oraz informacja z realizacji składanych wniosków.
6. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
7. Sprawy bieżące.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady Miejskiej
w Łazach jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały wraz
z załączonymi planami prac poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Łazach..
Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: przyjęcia
planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2009 rok.
W głosowaniu uczestniczyło 11 Radnych ( 3 Radnych nieobecnych ).
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie ( 11 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXII/203/09 w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach
na 2009 rok.
Do punktu nr 17.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Łazy na rok 2009”.
Radny Tadeusz Czop – powiedział, że radni otrzymali dwa materiały że do tych materiałów
nie ma zastrzeżeń. Pierwszy dotyczący projektu uchwały w sprawie „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” ale jednocześnie mamy drugą
część tj. sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2008 r., który to powinien być przedmiotem obrad przy opiniowaniu
sprawozdania z wykonania za 2008 rok, a nie przy tym projekcie uchwały. Pani Sekretarz
przekazując obszerne materiały łącznie ze sprawozdaniem za 2008 rok chce udowodnić, że
bardzo się nad tym projektem uchwały napracowała, kiedy to ten materiał będzie potrzebny
dopiero do ogólnego sprawozdania za 2009 rok. Powiedział, że jest to jego wniosek formalny.
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Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – odpowiadając na wniosek Radnego Tadeusza Czopa
poinformowała, że przedmiotowy materiał był materiałem który stanowił analizę do
przygotowania „Gminnego Programu Profilaktyki
i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2009” i był przedmiotem prac Komisji Rady. Do
Nadzoru Prawnego Wojewody zostanie przekazany sam program. Sprawozdanie było
elementem pomocniczym, który jest wytyczną w jaki sposób realizowaliśmy program.
Dodała, ze nie tylko ona sama pracowała nad programem. Prognozę opracowywała Pani
Jolanta Góralczyk, w pracach komisji rozwiązywania Problemów alkoholowych pracowali
również Radni oraz wszystkie Komisje Rady. Kończąc zapytała Radnego Tadeusza Czopa,
czy jej wyjaśnienia są wystarczające?
Radny Tadeusz Czop - powiedział, że wyjaśnienia te dla niego nie są wystarczające.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – stwierdziła, że Pan Czop jako Radny ma prawo nie
zgadzać się z tym co powiedziała, może wstrzymać się od głosowania lub być przeciwny bądź
nie głosować w ogóle. Dodała, że „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych” przyjmowany jest rokrocznie, w związku z czym również i w
tym roku przedkładamy go Państwu Radnym do zatwierdzenia. Poinformowała także że
obecnie w Sejmie trwają prace dot. tego zagadnienia i możliwym jest, że w kolejnym roku
program ten będzie przyjmowany na dłuższy okres czasu niż 1 rok. Przedstawiła cele jakie
zakłada „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
Podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania założeń
ubiegłorocznego programu.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady – zapytał Radnego Tadeusza Czopa, czy
podtrzymuje swój wniosek formalny.
Radny Tadeusz Czop - powiedział, że podczas głosowania podejmie stosowną decyzję.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – zapytał Przewodniczącą Komisji Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej o przedstawienie opinii Komisji w przedmiotowej
sprawie.
Marta Grzesia - Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej – powiedziała, że opinia Komisji w w/w sprawie jest pozytywna. W nawiązaniu
do wypowiedzi Radnego Tadeusza Czopa powiedziała, że bardzo dobrze, iż Pani Sekretarz
przekazała Radnym dodatkowe materiały, gdyż mieli możliwość zapoznać się z pracą
Komisji Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że aby był porządek na sesji to zgłoszony wniosek
formalny należy przegłosować, jednak nie rozumie czego dotyczył wniosek Radnego
Tadeusza Czopa.
Radny Tadeusz Czop – powiedział, że jego wniosek formalny dotyczy wyłączenia
sprawozdania Gminnej Komisji za 2008 rok, gdyż to musi być analizowane przy
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łazy za 2008 r., a przegłosować jedynie
program, który jest integralną częścią uchwały.
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Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że wypowiedź Radnego Tadeusza Czopa nie jest
wnioskiem formalnym. Wniosek formalny można składać w celu uporządkowania obrad lub
ewentualnie za odrzuceniem uchwały. Nie ma potrzeby głosowania, gdyż to nie jest wniosek
formalny.
Innych uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 11 Radnych ( 3 Radnych nieobecnych ).

Rada Miejska w Łazach
większością głosów ( 1 głos przeciwny, 10 głosów
za ) podjęła Uchwałę Nr XXII/204/09 w sprawie: w sprawie: przyjęcia „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy
na rok 2009”.
Do punktu nr 18.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy Łazy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady – zapytał Przewodniczącego Komisji Porządku
Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska o opinię Komisji.
Henryk Mogieła - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Ochrony
Przeciwpożarowej i Środowiska - poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Radny Jan Hoffman - powiedział, że trudno będzie określić od którego miejsca należy
odmierzyć odległość 30 m, czy od płotu, czy od budynku, czy od innego miejsca.
Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych ( 3 radnych nieobecnych ).
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie ( 11 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXII/205/09 w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Łazy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Do punktu nr 19.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza Parafii
Rzymsko – Katolickiej pod Wezwaniem Św. Michała Archanioła i Najświętszego Serca
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Pana Jezusa w Łazach przy ul. Cmentarnej. Powiedział, że po rocznej mozolnej pracy tut.
Urzędu nareszcie będzie załatwiona sprawa cmentarza., gdyż obecnie brak jest miejsc
grzebalnych. Groziła nam ekshumacja grobów, jednak po naszych interwencjach udało się
sprawę tą zahamować.
Następnie powiedział, że jeżeli chodzi o § 11 ust.2 pkt 3 – który brzmi „dopuszczenia:
realizacja lokali mieszkalnych w obiektach usługowych”, co powinno brzmieć odwrotnie,
a mianowicie „ realizacja obiektów usługowych w lokalach mieszkalnych”. Jednak
proponuje, aby w ogóle wykreślić ten zapis, gdyż wokół cmentarza obowiązuje strefa
ochronna i tam nie powinno być żadnych budynków czy lokali mieszkalnych.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady – zapytał Przewodniczącą Komisji Rozwoju
i Promocji o opinię Komisji.
Henryk Mogieła - Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji - poinformował, że
opinia Komisji jest pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady Maciej Kubiczek otworzył dyskusję w w/w sprawie.
Radny Tadeusz Czop – proponuje, aby skonsultować możliwość umieszczenia zapisu dot.
dopuszczenia budynków usługowych z możliwością mieszkaniową. Ponadto poparł
inicjatywę wykupienia przez Gminę działek o nr ew. 1141/1 do 1141/4. Uważa, że należy
zaproponować właścicielom działek przy drodze łączącej cmentarz z drogą Łazy – Rokitno
Szl. prowadzenie usług. Następnie powiedział, że w związku z tym, iż wina dot. braku planu
zagospodarowania tego terenu leży po obu stronach tj. zarówno wina Parafii jak i Urzędu
zawnioskował, aby Pan Burmistrz w najbliższym czasie dokonał zmian w budżecie na 2009
rok w ten sposób, aby Ksiądz nie musiał ponosić 100% kosztów związanych z planem
zagospodarowania cmentarza, co będzie wynosiło ok.30.tys.zł. Uważa, że Gmina powinna
pokryć 50% i Ksiądz 50% będzie to sprawiedliwe, gdyż Miasto Łazy nie posiada cmentarza
komunalnego i byłoby to rozwiązanie sprawiedliwe, tym bardziej że Ksiądz poniesie również
koszty związane z planem cmentarza.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że działki od nr ew 1141/1 do 1141/4 leżą
w strefie ochronnej wolnej od zabudowy, gdzie planuje się min. budowę parkingu. Na tym
terenie nie może być budownictwa mieszkaniowego, gdyż nie zgodzi się na to Inspektor
Sanitarny, chociażby ze względu na dostęp do bieżącej wody . W związku z czym uważa, iż
propozycja dot. wykreślenia w § 11 ust. 2 pkt „b” jest jak najbardziej zasadna. Ponadto
Gmina nie ma możliwości dofinansowania Parafii, czy to w postaci dotacji czy inwestycji nie
na swoim gruncie, gdyż nie pozwalają na to przepisy. Gmina na własny koszy zleciła
wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego co niosło za sobą ogromne koszty.
Radny Tadeusz Czop – powiedział, że do zadań własnych Gminy należy utrzymywanie
cmentarzy komunalnych. U nas nie ma takiego cmentarza lecz Parafia, w związku z czym
należy udzielić pomocy Parafii. Uważa, że jeżeli Rada podejmie stosowną uchwałę
polegającą na współfinansowaniu to taka pomoc będzie możliwa.
Radny Marcin Wałcerz – w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Czopa powiedział: „ W
związku z tym ja proponuję, aby taca z najbliższej niedzieli poszła na Urząd Gminy, jeżeli my
mamy dofinansowywać Kościół”.
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Maciej Kaczyński – Burmistrz Łazy – powiedział, że załatwienie sprawy cmentarza jest
tematem nie cierpiącym zwłoki. Dodał, że wie iż Pan Radny Czop lubi media i lubi
fotografować się do gazety i w związku z tym wypowiada się tutaj po to, aby Pani Redaktor
napisała jaki to on jest wspaniałomyślny. Powiedział, że gmina z tytułu planu
zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza wydała ponad 30 tys.zł. Następnie
zwracając się do Radnego T.Czopa zapytał, gdzie jako Burmistrz był w latach poprzednich,
że nie było wykonanego studium i planu zagospodarowania przestrzennego i dopuścił do
samowoli budowlanej. Następnie poprosił, aby przy tej okazji nie używać politycznych haseł.
Pan Czop, który uważa się za doświadczonego samorządowca mówi bzdury i podważa
autorytet Pana Adwokata, który ukończył prawo i zrobił aplikację. Na koniec wypowiedzi
zaproponował, aby zakończyć dyskusję w tej sprawie.
Radny Tadeusz Czop – powiedział, że Pan Burmistrz chce postawić na swoim i może takie
rzeczy mówić wszystkim, ale nie jemu. Woli Rady nikt nie zmieni. Powiedział, również, że
w latach wcześniejszych to obecny Pan Burmistrz ze Św.P Stanisławem Piekajem byli
Radnymi. Obecny Pan Burmistrz przekazał Radnym do zatwierdzenia plan zagospodarowania
przestrzennego, a nie on jako Radny. Dodał, że obecny Burmistrz wszystko co złe przypisuje
jego osobie i przez 2 lata „się ślizga” na tym co wcześniej zostało zrobione. Stwierdził
również, że obecny Burmistrz nic nie jest w stanie załatwić. Jeżeli chodzi o parking przy
pływalni, to wszystko było już przygotowane, a obecny Burmistrz przez 2 lata parkingu nie
wykonał.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że nieprawdą jest to co Powiedział Pan
Czop. Plan zagospodarowania przestrzennego był uchwalany na ostatniej sesji poprzedniej
kadencji, kiedy pełnił funkcję Burmistrza w oparciu o 12-to letnie studium, które było
uchwalane za rządów Burmistrza Czopa. Najpierw należało zmienić 12-to letnie studium i
dlatego tak długo to trwało.
Radny Tadeusz Czop opuścił obrady - w sesji uczestniczyło 10 radnych.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych ( 4 radnych nieobecnych ).
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 8 głosów za , 2 głosy wstrzymujące się)
podjęła Uchwałę Nr XXII/206/09 zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza Parafii Rzymsko – Katolickiej
pod Wezwaniem Św. Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Łazach przy ul. Cmentarnej.
Do punktu nr 20.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały
Nr XV/154/08 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania, obciążania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami ( Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 151,
poz.2890 ).Dodał, że proponowane zmiany mają charakter porządkujący Pierwsza zmiana
dotyczy § 1 ust. 2 uchwały w taki sposób aby uchwała miała zastosowanie także do sprzedaży
lokali mieszkalnych. Odrębna uchwała Rady regulowała zasady sprzedaży lokali ale na
zasadach preferencyjnych. Zmiana uzupełnia więc istniejącą lukę poprzez przyjęcie, że do
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sprzedaży lokali będą miały zastosowanie zasady przewidziane w uchwale. Druga zmiana
dotyczy § 3 ust 2 uchwały. Dotychczasowe brzmienie tego przepisu oznaczało, że zgoda
Rady jest konieczna także w przypadku przyjęcia darowizny na rzecz Gminy, co
niepotrzebnie wydłużało procedurę przejęcia nieruchomości. Po zmianie zgoda Rady będzie
wymagana tylko na zbycie w drodze darowizny i wynika to art. 13 ust. 2a ustawy o
gospodarce nieruchomościami. Pozostałe zmiany wynikają z błędnej numeracji paragrafów
uchwały w tekście ogłoszonym w dzienniku urzędowym oraz błędnego sformułowania tytułu
uchwały.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że projekty uchwał powinny być wcześniej
przekazywane aby dogłębnie je przeanalizować. Dodał, że nie ma załączonego jednolitego
tekstu tej uchwały i zapisy w projekcie uchwały są nieczytelne. Uważa, że Rada ma prawo
decydowania w sprawach nabywania, zbywania, wynajmowania nieruchomości jak również
darowizny i nie należy w projekcie tej uchwały odbierać Radzie tych uprawnień, co ma swoje
odzwierciedlenie w § 1 ust.3 projektu uchwały.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że § 3 ust 2 reguluje kwestię darowizn,
mianowicie darowizn dokonywanych przez Gminę ale także przyjmowania darowizn. Jeżeli
darowizna jest przyjmowana to jest to zawsze korzyść ekonomiczna. Jeżeli chodzi o
przyjmowanie nieruchomości na rzecz Gminy to kontrola zostanie zachowana w odrębnym
trybie dot. sprzedaży, ewentualnie nabywania. Jeżeli zajdzie konieczność nabycia przez
Gminę nieruchomości to stosowny wniosek zostanie skierowany na posiedzenie Komisji
Rady, która wyda opinię. Jeżeli opinia Komisji będzie pozytywna to Burmistrz będzie miał
zgodę na przyjęcia darowizny. Jeżeli opinia Komisji będzie negatywna to sprawa trafi na
posiedzenie Rady, która wyda stosowną opinię. Komisja na zaopiniowanie ma termin 14 – to
dniowy. W przypadku przyjęcia darowizny każdorazowo zachodzi konieczność kierowania na
posiedzenie Rady. Kontrola Rady w dalszym ciągu zachodzi.
Radny Tadeusz Czop - poparł wniosek Radnego Władysława Nowaka. Ponadto
powiedział, że projekt uchwały Radni otrzymali kilka dni temu, nie było zachowanego
terminu siedmio- dniowego oraz brak załączonego jednolitego tekstu tej uchwały. W związku
z powyższym proponuje aby dzisiaj nie podejmować tej uchwały. Po uzupełnieniu materiałów
o tekst jednolity Radni szczegółowo przeanalizują tą sprawę i podejmą decyzję.
Radny Władysław Nowak zgłosił wniosek formalny o nie podejmowanie na dzisiejszej
sesji w/w projektu uchwały i ponowne przekazanie go do przeanalizowania przez
Komisje Rady.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – powiedział, że wniosek Radnego Władysława
Nowaka o cofnięcie tego projektu i skierowanie pod obrady Komisji Rady, jednak jest to
niemożliwe. Podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje się w porządku obrad, który został
przyjęty
i w związku z tym należy nad tym projektem uchwały glosować.
Radny Władysław Nowak wycofał swój wcześniejszy wniosek dot. zapisu § 1 ust. 3
projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady - Maciej Kubiczek
jeszcze inne uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

- zapytał Radnych czy wnoszą
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Innych uwag Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych ( 4 radnych nieobecnych ).
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 7 głosów przeciwnych, 4 głosy
wstrzymujące się ) nie
podjęła
uchwały w sprawie:
zmiany
uchwały
Nr XV/154/08 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania, obciążania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami ( Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 151,
poz.2890 ).
Do punktu nr 21.
Agnieszka Perkowska – Gondecka – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia
i zatwierdzenia
„Planu
Odnowy Miejscowości Ciągowice na lata 2009 – 2016”.
Powiedziała, że Plan Odnowy Miejscowości Ciągowice został przygotowany przez
mieszkańców i zostały w nim zawarte następujące informacje:
- charakterystyka miejscowości;
- 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.Z uwagi na fakt, że Zarząd Województwa Śląskiego
planuje nabór wniosków do Działania 3.3 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w I kwartale 2009 r., Gmina Łazy przygotowuje aktualizację
dokumentacji i opracowanie projektu. W związku z ogłoszeniem konkursu w 2009 r.
zmianie ulegnie:
- nazwa „Plan Odnowy Miejscowości Ciągowice na lata 2008-2015” na „Plan Odnowy
Miejscowości Ciągowice na lata 2009-2016”.
- okres realizacji zadania ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Pierwotnie
planowano realizację inwestycji w latach 2008-2009 jednakże przedłużająca się procedura
ogłoszenia konkursu powoduje konieczność przesunięcia rozpoczęcia realizacji inwestycji na
rok 2009. Koszty na realizację zadania zostały ujęte w Uchwale budżetowej na 2009 rok.Plan
Odnowy Miejscowości jest jednym z obowiązujących załączników, który musi zostać
przyjęty i zatwierdzony Uchwałą Rady Sołeckiej oraz Uchwałą Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady zapytał Przewodniczącą Komisji Rozwoju i Promocji o opinię
Komisji.
Radna Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji – powiedziała, że
opinia Komisji w stosunku do przedstawionego projektu uchwały była pozytywna.
Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
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Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych ( 4 radnych nieobecnych ).
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie ( 10 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXII/207/09 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Ciągowice na lata 2009 – 2016”.
Do punktu nr 22.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały
Nr XXXI/262/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 11 sierpnia 2005 roku w sprawie:
uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
na lata 2005 – 2009.
Radna Maria Stempel – powiedziała, że w ubiegłym roku została spisana umowa sprzedaży
mieszkania, jednak do tej pory nie został spisany akt notarialny. Osoba ta powinna
być poinformowana, kiedy zostanie spisany akt notarialny, gdyż wpłaciła pieniądze.
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński – wyjaśnił, że w poprzedniej uchwale był zapis, że do
sprzedaży przeznaczone są 2 mieszkania. W obecnym wieloletnim planie gospodarowania
zasobem Gminy jest mowa o 3 mieszkaniach i obecnie będzie możliwość spisania aktu.
Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych ( 4 radnych nieobecnych ).
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie ( 10 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXII/208/09 w sprawie: uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005 – 2009.
Do punktu nr 23.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz- udzielił odpowiedzi na interpelacje radnym:
- Radnej Marcie Grzesicy odpowiedział, że w sprawie przestawienia słupa wystosowane
zostanie pismo do energetyki, jednak obecnie jest środek zimy i nie wiadomo czy obecnie
zostanie to wykonane. W sprawie drogi wojewódzkiej prowadzone są obecnie rozmowy co do
realizacji inwestycji dot. dróg wojewódzkich. Spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich
zostanie zorganizowane. Wodociąg w Chruszczobrodzie powinien jak najszybciej zostać
wymieniony. Będziemy szukać możliwości pozyskania dodatkowych środków na ten cel w
2010 roku.

24

-Radnemu Janowi Hoffmanowi – powiedział, że w sprawie wjazdu na ul.Ogrodową zostało
wystosowane pismo. W sprawie spożywania alkoholu przy sklepie LEWIATAN odbyło się
kilka spotkań. Sprawa zgłoszona jest na Policję, która ma obowiązek interweniować.
- Radnemu Henrykowi Mogiele – powiedział, że zgłoszone uwagi co do prowadzenia „Akcji
zima” zostaną spisane i przekazane w formie skargi do firm odśnieżających. Jednak należy
na bieżąco interweniować w tej sprawie. W sprawie promocji Gminy poprzez szkołę
Gostkowskiego bardzo często trwają rozmowy z Dyrektorem. Przy każdych akcjach są
otwarci na współpracę. Akcje te są już promocją Gminy, przy wielu spotkaniach na zewnątrz
jest rozmowa o tej szkole co już jest promocją naszej Gminy.
- Odpowiadając na interpelacje Radnego Tadeusza Czopa - powiedział, że Radny Czop nie
uczęszcza na posiedzenia Rady, opuszcza posiedzenia wcześniej lub później przychodzi. W
dniu dzisiejszym również wyszedł wcześniej. Co do wypowiedzi radnego T.Czopa nie odniósł
się, gdyż jak powiedział – „nie chce odzierać go z resztek godności”.
Do punktu nr 24.
Radny Jan Hoffman – zakwestionował opieszałość Komisji Statutowej w przygotowaniu
projektu nowego Statutu Gminy Łazy.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – powiedział, że zmieniły się przepisy i dlatego
jest opóźnienie w opracowaniu nowego statutu.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił jakie zmiany w przepisach zostały dokonane.
Danuta Ludwikowska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 3 w Łazach:
- zgłosiła potrzebę powiększenia parkingu przy poczcie na ul.Kościuszki w Łazach, lub
wykonanie bezpiecznego dojścia dla pieszych do poczty,
- zgłosiła potrzebę załatania dziury w asfalcie na ul. Młynek w Łazach,
- zgłosiła potrzebę wykonania chodnika od ul. Kruczkowskiego do CPN w Łazach
ze względu na bezpieczeństwo.
Regina Dziechciarz – Sołtys Sołectwa Rokitno Szlacheckie:
- zgłosiła potrzebę wykonania nawierzchni drogi powiatowej od boiska sportowego
w Rokitnie Szlacheckim przez Kazimierówkę do drogi kolejowej,
- zgłosiła potrzebę wystąpienia do mieszkańców o dostosowanie się do nowej numeracji
budynków na ul.Świerczewskiego w Rokitnie Szlacheckim,
- zgłosiła potrzebę wycięcia krzaków przy drodze ( ul. Świerczewskiego ),
- w imieniu mieszkańców Kazimierowki zwróciła się do Burmistrza o uruchomienie
przewozu osób drogą kolejową,
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- poprosiła o wystąpienie do Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji o rozbiórce
budynku usytuowanego przy kościele w Rokitnie Szlacheckim,
- zapytała jak często wykonywane są badania wody z ujęcia w Rokitnie Szlacheckim
na ul. Nowe Życie.
Zadworny Edward – Sołtys Sołectwa Wiesiółka:
- podziękował za informację o sesjach poprzez sms – y,
- zwrócił się z prośbą o wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Marii Konopnickiej
oraz na przystanku kolejowym w Wiesiółce,
- poprosił o załatanie dziór i wycięcie krzaków na ul. Marii Konopnickiej w Wiesiółce,
- zgłosił potrzebę przeprowadzania przez Policję patroli okolic kładki
w Łazach , szczególnie w okresie nocnym.

kolejowej

Załoga Henryk – Sołtys Sołectwa Hutki Kanki:
- zgłosił potrzebę wymiany wodociągu w Hutkach Kankach ze względu na dużą
awaryjność,
- zgłosił potrzebę naprawy drogi transportu rolnego w Hutkach Kankach,
- jego zdaniem za wcześnie zostały zlikwidowane tzw. gniazda do segregacji
odpadów. Uważa, że do czasu kiedy mieszkańcy przyzwyczają się do segregacji
odpadów do worków pojemniki powinny być ustawione na terenie miasta i gminy,
- powiedział, że droga dojazdowa do lasu jest zagradzana i nie ma możliwości
przejazdu samochodem pożarowym. Prosi o zajęcie się tym tematem, gdyż jest to
jedyna droga do największego akwenu leśnego, gdzie są częste pożary.
Sołtys Czesław Korczyński :
- podziękował za wyczyszczenie rowu,
- zgłosił, że w Turzy został zabrany pojemnik na papier i prosi, aby został ponownie
przywieziony, gdyż notorycznie jest zaśmiecany przystanek autobusowy,
- powiedział, że na ul. Jana III Sobieskiego (koło przepustu) jest dół, który należy
zasypać i w związku z tym prosi o ustalenie właściciela terenu.
Józef Nicoś Sołtys Sołectwa Ciągowice:
- poprosił, aby wyrównać pobocza przy ulicach 1-go Maja i Nadziei,
- poprosił o uregulowanie odśnieżania dróg gminnych i powiatowych w Ciągowicach.
Wojciech Cabala – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2:
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- poprosił o zmianę zapisu w uchwale dot. diet dla Sołtysów w ten sposób , aby
za nieobecność usprawiedliwioną przysługiwała dieta a za nieobecność na sesji
nieusprawiedliwioną była potrącana kwota 10 % oraz, że dieta powinna przysługiwać za
miesiące, w których nie odbywa się sesja,
- zgłosił potrzebę wyprostowania słupków ze znakami drogowymi na osiedlu Stare Boisko,
- zgłosił potrzebę załatania dziury na skrzyżowaniu ul.Kościuszki i Narutowicza w Łazach.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że jeżeli chodzi o segregacje odpadów to
obecnie są na szkło i na plastik ogólnodostępne dzwony do segregacji oraz że każde
gospodarstwo domowe będzie zaopatrzone bezpłatne worki na segregację. Są to początki
segregacji w tej formie. Ma nadzieję, że się powiedzie ten rodzaj segregacji. Przeprasza za
pewne opóźnienia.
Mieczysław Skręt – Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego – przedstawił zamierzenia
inwestycyjne Powiatu pod kątem naszej Gminy. Zapewnił, ze przekaże wnioski i uwagi
zgłoszone na dzisiejszej sesji odpowiednim osobom w Powiecie.
Do punktu nr 25.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 14.30 ogłosił zamknięcie XXII sesji
Rady Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Małgorzata Jurkin
Teresa Kurzacz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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