Protokół Nr XXIV/09
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
29.04. 2009 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady

- 15 radnych
- 15 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 15 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.
Następnie odczytał porządek obrad jaki otrzymali Radni.
Dodał, że w związku z tym, że został wybrany nowy Radny Sołectwa Rokitno Szlacheckie,
proponuje zmianę do porządku obrad, a mianowicie jako punkt 4 „Złożenie ślubowania przez
nowowybranego radnego”, pozostałe dotychczasowe punkty zmieniają kolejność.
Zapytał, czy ktoś z Radnych proponuje inne zmiany do porządku obrad.
Radni nie zgłosili propozycji, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek
obrad sesji.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej z dnia 29.04. 2009 roku jak niżej:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 marca 2009 r.
4.Złożenie ślubowania przez nowowybranego radnego.
5.Informacja
między

dotycząca

działalności

Burmistrza Łaz i Urzędu za okres

sesjami Rady.

6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Łazy za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury w Łazach za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Łazach za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach za okres
1 stycznia do 31 grudnia 2008r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2009 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy
sprzedaży lokali.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli
i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych.
14.Odpowiedzi na interpelacje.
15.Zapytania i wolne wnioski.
16.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 30.03.2009 r.
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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 30 marca 2009 r.

Nr XXIII/09 z sesji Rady

Do punktu nr 4.
Przewodniczący Rady- powiedział, że zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej o odczytanie
protokołu z przeprowadzonych wyborów.
Następnie Przewodniczący poprosił nowowybranego Radnego o przystąpienie do ślubowania.
Przewodniczący Rady odczytał treść ślubowania.
„Wierny
obowiązki

Konstytucji

i

prawu

Rzeczypospolitej

Polskiej, ślubuję uroczyście

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie

dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Radny Zenon Głąb powiedział: „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Do punktu nr 5.
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.
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Do punktu nr 6.
Jan Hoffman – Radny- zawnioskował o:
- zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 790 z drogą
powiatową Łazy – Grabowa,
- połatanie pobocza wzdłuż ul.Dąbrowskiej,
- wystąpić do Zarządu dróg o pomalowanie pasów wzdłuż jezdni na drodze powiatowej
Łazy- Niegowonice,
- wyczyścić dalszą część rowów przy drodze DW 790,
- poprawić drogę na zakręcie Łazy – Niegowonice,
- zapytał, czy Ośrodek Zdrowia w Niegowonicach zostanie sprywatyzowany, gdyż się tam nie
remontuje. Prosi o pisemną odpowiedź w tej sprawie,
- zapytał ile jest zatrudnionych pracowników w Urzędzie,Ośrodku Sportu i Rekreacji,MOK-u,
SP ZOZ , ile w tym jest kierowników, głównych specjalistów, dyrektorów jednostek
organizacyjnych Gminy Łazy, jaka jest średnia płaca i czy Pan Burmistrz przewiduje
podwyżki płac dla pracowników Urzędu. Prosi o pisemną odpowiedź w tej sprawie.
- zatrudnienie muzyka (studenta) do nauki na instrumentach dętych w szkole
w Niegowonicach.
Marta Grzesia – Radna – zapytała:
- czy jest taka możliwość, aby mieszkańcy Chruszczobrodu poznali dzielnicowego, ponieważ
nie mają z nim kontaktu. Zaproponowała, aby to był ,np. pierwszy dzień miesiąca, aby
mieszkańcy mogli się zwrócić się ze swoimi prośbami,
- zapytała, czy jest możliwe, aby w trybie natychmiastowym połatać drogę wojewódzką,
- zapytała, czy jest taka możliwość, aby tiry nie zatrzymywały się przy barze „Senior”
w Chruszczobrodzie z uwagi na to, że zastawiają widoczność przy wyjeździe
z Chruszczobrodu. Zaproponowała, aby samochody zatrzymywały się po drugiej stronie
jezdni.
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Maria Stempel – Radna- zapytała, czy jest możliwość, aby zlikwidować znak „zakaz
wjazdu” za blokiem przy ul. Jesionowej w Łazach na okres budowy parkingu przy Ośrodku
Zdrowia. Poprosiła o pisemną odpowiedź.
Zenon Głąb – Radny – zapytał o:
- środki na odnowę wsi Rokitno Szlacheckie,
- kiedy zostanie wykonana droga z Rokitna Szlacheckiego przez Kazimierówkę,
- możliwość uruchomienia prywatnego środka transportu drogą Kolejową z uwagi na to, iż
dzieci z Kazimierówki nie mają jak dojeżdżać do szkół w Zawierciu ( w godzinach
porannych i popołudniowych powracać),
- zapytał, czy będzie wykonana droga transportu rolnego w Rokitnie Szlacheckim ( pod
stawem).
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady – zapytał:
- czy zostanie uregulowany ciek wodny w Łazach na ul. Daszyńskiego,
- poprosił o uzyskanie informacji od dyrektora Gajdy, czy będzie połatana droga
powiatowa do Gazówki,
- zgłosił , że na ul.Daszyńskiego w Łazach jest odkryta studzienka kanalizacyjna.
Do punktu nr 7 .
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział „Mam przyjemność przedstawić Państwu
informację z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2008. Jest to drugi budżet w pełni
uchwalany przez radę obecnej kadencji i realizowany przez organ wykonawczy tejże
kadencji.
Budżet na rok 2008 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w dniu 27 grudnia 2007 roku.
Założyliśmy wówczas, że dochody budżetowe wyniosą 29 mln. 648 tys. zł, a wydatki
budżetowe 29 mln. 787 zł. W takiej sytuacji planowany deficyt budżetu miał wynieść prawie
139 tys. zł.
Poza dochodami i wydatkami budżet realizuje także rozchody oraz przychody. Rozchody
zaplanowano w wysokości 1 mln. 621 tys. zł i stanowiły je spłaty wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów. Przychody zostały zaplanowane w wysokości 1 mln. 760 tys. zł i miały
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się na nie składać środki wolne w wysokości 1 mln. 741 tys. zł oraz spłata udzielonej
pożyczki w wysokości prawie 20 tys. zł.
W trakcie roku budżetowego budżet był wielokrotnie nowelizowany zarówno poprzez
uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Burmistrza. W efekcie tych nowelizacji
zwiększono plan dochodów budżetowych o 341 tys. zł, zwiększono plan wydatków
budżetowych o 1 mln. 83 tys. zł oraz zwiększono planowany deficyt budżetowy o 741 tys. zł
do 881 tys. zł. angażując jednocześnie o 396 tys. zł więcej środków wolnych.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku zrealizowano dochody w wysokości 30 mln. 123 tys. zł to jest
o 0,4% więcej niż planowano w kwocie 134 tys. zł. Realizacja wydatków wyniosła 28 mln.
705 tys. zł to jest na poziomie 93 % wartości planowanych czyli o 2 mln. 165 tys. mniej niż
zakładano. W wyniku takiej realizacji dochodów i wydatków na koniec roku odnotowano
nadwyżkę budżetową w wysokości 1 mln. 418 tys. zł, a nie jak planowano deficyt
w wysokości 880 tys zł. Spłacono także kredyty i pożyczki w wysokości 1 mln. 621 tys. zł.
Zaangażowano 184 tys. zł środków wolnych, a nie jak planowano 2 mln. 137 tys. zł.
Dochody budżetowe
Na zrealizowane w wysokości 30 mln.123 tys. zł dochody złożyły się w 13 % dotacje celowe,
w 30,5 % subwencje, w 56 % dochody własne oraz w wysokości 0,5 % inne środki.
Dotacje celowe
Dotacje celowe zostały zrealizowane w wysokości 3 mln. 908 tys. zł. W tej grupie dochodów
najwięcej stanowią dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone
ustawami – 2 mln.742 tys. zł. Środki te przeznaczane są na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej, świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych, urzędu wojewódzkiego –
sprawy USC oraz ewidencji ludności, rolnictwa, oświaty oraz zadań inwestycyjnych.
Dochody w tej grupie były od czterech lat najniższymi. Przyczyną takiego stanu rzeczy był
niewysoki poziom realizacji dotacji na zadania inwestycyjne.
Subwencja ogólna
Subwencja ogólna w budżecie gminy stanowiła 30,5 % ogółu dochodów w wysokości 9 mln.
190 tys. zł. Z kwoty tej 6 mln. 270 tys. zł to część oświatowa subwencji ogólnej.
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Bardzo znacząc także w roku 2008 była część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości
2 mln. 858 tys. zł. Wysokość tej części subwencji zależna jest od poziomu podstawowych
dochodów podatkowych w roku bazowym, którym był dla roku 2008 rok 2006. Ponadto w tej
grupie dochodów znajduje się także część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości
niespełna 32 tys. zł oraz odsetki od środków na rachunkach w wysokości prawie 31 tys. zł.
Udział tych dochodów w dochodach ogółem był najwyższy od czterech lat i

wzrost

w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 43,2 %, co w przeliczeniu na złotówki daje 2 mln.
772 zł, głównie

z powodu wysokiej części wyrównawczej subwencji ogólne wynikającej

z kolei z niskich dochodów podatkowych w roku 2006.
Część oświatowa subwencji ogólnej w ostatnich czterech latach wzrastała z poziomu
5 mln. 430 tys. zł w roku 2005 do 6 mln. 270 tys. zł w roku 2008, czyli o 840 tys. zł w ciągu
czterech lat. Średni przyrost roczny w tym okresie wartości subwencji wyniósł 210 tys. zł.
W tym samym okresie wydatki bieżące na cele szeroko rozumianej oświaty, czyli szkół,
przedszkoli oraz opieki nad dziećmi w świetlicach szkolnych i dowożenia do szkół wzrosły
z 7 mln. 40 tys. zł w roku 2005 do 10 mln. 672 tys. zł, czyli o 3 mln. 367 tys. zł. Średni
roczny przyrost wydatków na cele oświaty w tym okresie wyniósł prawie 842 tys. zł.
Oznacza to, że o ile w roku 2005 Gmina z własnych środków musiała dofinansować
subwencjonowane zadania kwotą 1 mln. 874 tys. zł, to w roku 2008 była to już kwota
w wysokości 4 mln. 401 tys. zł.
Podnoszę tę kwestię w tym momencie dlatego, aby uświadomić wszystkim, że działalność
gminy nie może być oceniana tylko i wyłącznie przez pryzmat wydatków inwestycyjnych i to
tylko w niektórych dziedzinach. Fakt dofinansowywania subwencjonowanych zadań oznacza,
że dofinansowanie to musi być wygenerowane z własnych dochodów Gminy i mogłoby być
przeznaczone na inne bardziej spektakularne cele.
Dochody własne
Dochody własne w budżecie gminy stanowiły w 2008 roku 56 % ogółu wydatków i wyniosły
16 mln. 873 tys. zł. Był to pierwszy rok kiedy ich udział w dochodach przekroczył połowę.
W stosunku do roku poprzedniego odnotowano 12 % przyrost wartości tych dochodów. W tej
grupie dochodów najwięcej stanowią udziały gminy w podatkach dochodowych od osób
fizycznych i od osób prawnych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 9 mln. 103 tys. zł i była to
wartość o ponad 10 % wyższa niż zaplanowano.
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W stosunku do roku poprzedniego wpływy te wzrosły o prawie 1 mln. 92 tys. zł . W okresie
czterech kolejnych lat wzrosły z 5mln. 119 tys. zł do 9 mln 103 tys. zł, co dało przyrost w tym
okresie o 3 mln. 984 tys. zł.
Podatki i opłaty lokalne oraz podatek rolny i leśny oraz inne opłaty wraz z odsetkami od ich
nieterminowych wpłat to kwota 5 mln. 172 tys. zł. Wpływy te były niższe o 257 tys. zł niż
wpływy roku poprzedniego, jednakże ich realizacja przekroczyła wartości planowane i to
zarówno w przypadku należności od osób prawnych jak i należności od osób fizycznych.
W tej grupie dochodów różnice w kolejnych latach wynikają głównie ze wskaźnika
ściągalności poszczególnych podatków ponieważ ich wysokość w okresie ostatnich czterech
lat nie ulegała znaczącym zmianom.
Dochody z majątku, a więc sprzedaż nieruchomości, czynsze dzierżawne od gruntów
i czynsze za lokale mieszkalnych i lokale użytkowe, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz za
przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły w 2008 roku 1 mln.
721 tys. zł i były najwyższe w ostatnim czteroletnim okresie.
Ostatnia grupa dochodów w dochodach własnych gminy to dochody pozostałe
w szczególności sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje, refundacje wynagrodzeń
z Powiatowego Urzędu Pracy. Ich wysokość w roku 2008 wyniosła prawie 877 tys. zł. Jest to
wartość najwyższa w czteroletnim okresie, a wzrost w stosunku do lat poprzednich jest ponad
trzykrotny. Powodem takiego stanu jest rozpoczęcie działalności zakończonej w roku
poprzednim inwestycji – budowy krytej pływalni w Łazach. Dochody zrealizowane z tytułu
sprzedaży biletów przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach wyniosły nieco powyżej 605
tys. zł.
Bilans funkcjonowania tej jednostki za okres 7 miesięcy 2008 roku wydaje się być
zadowalający w porównaniu z prognozami. W okresie tym wydatki jednostki wyniosły 1 mln.
78 tys. zł, a zrealizowane przez nią dochody ogółem 622 tys. zł. Niejako jednostka prawie
w 58 % sfinansowała się sama. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w jednostka poniosła w
tym okresie niepowtarzalne corocznie koszty na pierwsze wyposażenie.
Inne środki
Ostatnia grupa dochodów gminy to inne środki, a więc środki pochodzące głównie z budżetu
Unii Europejskiej. W roku poprzednim dochody w tym zakresie wyniosły niespełna
151 tys. zł. i stanowiły tylko 0,5 % ogółu dochodów.
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W porównaniu z rokiem poprzednim było to prawie o 794 tys. zł mniej. Przyczyną takiego
stanu rzeczy był brak projektów realizowanych z funduszy europejskich. Pomimo, że nowa
perspektywa finansowania to okres od 2007 do 2013 roku, to w okresie 2007 roku nie
ogłoszono żadnego konkursu, a pierwsze wyniki ogłaszanych konkursów w 2008 roku
ukazywały się dopiero jesienią. Nawet przy najlepszych chęciach i założeniu, że wszystkie
nasze wnioski uzyskałyby dofinansowanie nie było możliwości zrealizowania ich w roku
2008 i tym samym pozyskania środków czy to w postaci dotacji rozwojowej, czy też
refundacji wydatków poniesionych na realizację programów.
Podsumowanie
Podsumowując realizację dochodów w roku 2008 należy stwierdzić, że był to w tym
względzie bardzo dobry rok. Dochody ogółem zrealizowane w wysokości 30 mln. 123 tys. zł
były co prawda niższe niż te w roku poprzednim o prawie 1 mln. 193 tys. zł, ale należy
pamiętać o tym, że w roku poprzednim do budżetu wpłynęła pomoc z Województwa
Śląskiego w wysokości 3 mln. zł. Zrealizowane dochody w porównaniu z latami poprzednimi
to jest rokiem 2006 i rokiem 2005 są odpowiednio o 7 mln. 406 tys. zł i o 4 mln. 585 tys. zł
większe, a więc wzrost w stosunku do lat poprzednich wyniósł odpowiednio 32 i 18 procent.
Pomimo realizacji dochodów ogółem

powyżej wartości planowanych niektóre pozycje

zostały niezrealizowane. Do dochodów tych należą przede wszystkim dochody ze środków
unijnych. O przyczynach braku realizacji tych dochodów już mówiłem wcześniej.
Wydatki budżetowe
Jak już wcześniej wspomniano wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości prawie
28 mln. 705 tys. zł na poziomie 93 % wartości planowanych. Kwota niezrealizowanych
wydatków wyniosła 2mln. 165 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 877 tys. zł
i wydatki inwestycyjne w wysokości 1 mln. 288 tys. zł.
Niezrealizowane wydatki bieżące to w szczególności : 140 tys. zł - wydatki na administracje
publiczną, 130.000 zł – wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz rezerwy celowej, 241 tys.
zł – wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych, 125 tys. zł – pomoc materialna dla uczniów. Brak realizacji tych wydatków
oznacza mniejsze niż planowano potrzeby w tych zakresach.
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Niezrealizowane wydatki inwestycyjne to w szczególności: 424 tys. zł – modernizacja
noclegowni w Łazach, 36.600 zł – budowa ścieżek rowerowych, 398 tys. zł –
termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1 w Łazach i Szkoły Podstawowej
w Wysokiej, 279 tys. zł – budowa systemu elektronicznych usług publicznych
i elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łazach, 103 tys. zł – budowa
oczyszczalni w Łazach, 33 tys. zł – modernizacja wodociągów. We wszystkich tych
przypadkach niezrealizowane wydatki nie oznaczają rezygnacji z realizacji poszczególnych
zadań. Wydatki niezrealizowane zostały bądź ze względu na późne lub niekorzystne
rozstrzygnięcia konkursów albo nie rozstrzygnięcie przetargów lub inne przyczyny
obiektywne. Realizacja tych zadań inwestycyjnych została tylko przesunięta na rok następny,
to jest 2009.
Główne przeznaczenia środków budżetowych
W roku 2008 najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań z zakresu szeroko
rozumianej oświaty, a więc dwóch działów klasyfikacji budżetowej, to jest 801 – oświata
i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 12 mln. 290 tys. zł, co
stanowiło 42,8 % łącznej kwoty wydatków gminy. Z kwoty tej 1 mln. 618 tys. zł
przeznaczono na inwestycje w tym budowę krytej pływalni 1 mln. 235 tys. zł oraz na wydatki
bieżące 10 mln. 671 tys. zł. Z tej kwoty wydatków bieżących najwięcej, bo 8 mln. 354 tys. zł
wydatkowano na wynagrodzenia i ich pochodne, na pozostałe wydatki bieżące związane
z utrzymaniem obiektów oświatowych i inne 2 mln. 150 tys. zł oraz na dotacje dla szkół
i przedszkoli 167 tys. zł.
Drugim co do wartości kierunkiem wydatkowania środków budżetowych są zadania z zakresu
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Na te cele w roku
2008 wydatkowano 4 mln. 498 tys. zł, co stanowi 15,7 % ogółu wydatków. Środki na
realizację tych zadań pochodziły głównie z dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji
celowych na realizację zadań własnych w łącznej wysokości 3 mln.351 tys. zł, co oznacza, że
środki własne na realizację zadań własnych zaangażowano w wysokości 1 mln. 147 tys. zł.
Z Łącznej kwoty wydatków najwięcej, bo 3 mln. 747 tys. zł wydatkowano na pozostałe
wydatki bieżące w tym świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne oraz zaliczki
alimentacyjne. Na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano 751 tys. zł.
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Kolejnym trzecim co do wartości kierunkiem wydatkowania środków budżetowych jest
administracja publiczna. Na jej funkcjonowanie wydatkowano łącznie 3mln. 926 tys. zł, co
stanowiło 13,7 % ogółu wydatków. W kwocie tej realizowano także zadania z zakresu
administracji rządowej, na które otrzymano dotację celową w wysokości niespełna 78 tys. zł.
najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne, to jest kwotę 2 mln 836
tys. zł. na pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu
Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji gminy oraz utrzymania wszystkich budynków
administracyjnych wydatkowano kwotę 1 mln. 46 tys. zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły
niespełna 45 tys. zl i przeznaczone były na realizacje projektu elektronicznego obiegu
dokumentów. Wydatki w tym zakresie wyższe były od wydatków roku 2007 o 236 tys. zł, ale
ciągle jeszcze są niższe niż w latach 2005 – 2006.
Na cele gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano w 2008 roku 1 mln. 519
tys. zł, co stanowiło 5,3 % ogółu wydatków. Wydatki w tym dziale to wydatki pozostałe
bieżące w wysokości 895 tys. zł związane z oczyszczaniem miast, utrzymaniem zieleni,
oświetleniem ulic, placów i dróg oraz pozostałą działalnością w tym utrzymaniem targowiska,
wyłapywaniem bezpańskich zwierząt oraz usuwaniem zwierząt padłych, a także utrzymaniem
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wydatki inwestycyjne w wysokości 624 tys. zł
przeznaczone zostały na spłatę modernizacji oświetlenia ulicznego, modernizację targowiska
miejskiego, aktualizację projektu oczyszczalni ścieków.
Na cele transportu i łączności wydatkowano w 2008 roku łącznie 1 mln. 259 tys. zł, co
stanowiło 4,4 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy, drogi
powiatowe, drogi gminne oraz projekt dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz pomoc
dla gminy Blachownia w związku z huraganem.
Najwięcej w tej grupie wydatków wydatkowano na drogi gminne, bo 926 tys. zł, w tym
wydatki bieżące na utrzymanie dróg w tym zimowe utrzymanie oraz remonty 468 tys. zł,
oraz na wydatki inwestycyjne, czyli modernizacje dróg gminnych prawie 448 tys. zł.
Na cele kultury fizycznej i sportu wydatkowano w roku poprzednim prawie 1 mln. 228 tys. zł
czyli 4,3 % ogółu wydatków. Kwota ta jest ponad dwuipółkrotnie większa niż w roku
poprzednim, co jest spowodowane uruchomieniem krytej pływalni w Łazach i rozpoczęciem
działalności nowej jednostki organizacyjnej gminy – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach
Wydatki tej jednostki wyniosły za siedem miesięcy funkcjonowania 1 mln. 78 tys. zł, z czego
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382 tys. zł zostało przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne, a na pozostałe wydatki
bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki 703 tys. zł, ponadto dokonano wydatków
inwestycyjnych w wysokości 17 tys. zł. Na cele kultury fizycznej i sportu wydatkowano
ponadto w urzędzie Miejskim kwotę 125 tys. zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla
stowarzyszeń oraz pozostałych wydatków bieżących w wysokości niespełna 8 tys. zł.
Na cele kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano niespełna 1 mln. 197 tys. zł,
co stanowi 4,2 % ogółu wydatków. Środki te to dwie dotacje podmiotowe dla gminnych
instytucji – Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach w wysokości 757 tys. zł oraz dla
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy w wysokości 440 tys. zł.
Gminna gospodarka mieszkaniowa w tym gospodarka nieruchomościami pochłonęła 1mln.
118 tys. zł co stanowi 3,9 % ogółu wydatków. Środki te w wysokości 1 mln. 30 tys. zł zostały
wydatkowane na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnego zasobu
mieszkaniowego – 766 tys. zł i na gospodarkę nieruchomościami – 264 tys. zł oraz w kwocie
88 tys. zł na wydatki majątkowe w tym zakup działki, zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego oraz częściowo projekt modernizacji noclegowni w Łazach.
Obsługa długu publicznego gminy to wydatek w wysokości 870 tys. zł, co stanowi 3 %
wydatków za rok 2008. Wydatki na ten cel w kolejnych latach znacząco wzrastają co wiąże
się ze zwiększającym się poziomem zadłużenia gminy.
Ostatni znaczny cel wydatkowania środków z budżetu gminy to bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa. Na te cele wydatkowano w roku poprzednim 388 tys. zł
z przeznaczeniem na ochotnicze straże pożarne 278 tys. zł, na utrzymanie dodatkowych
etatów dzielnicowych niespełna 98 tys. zł oraz na obronę cywilną 12 tys. zł. Jedynie środki na
obronę cywilną pochodziły z dotacji celowej, natomiast reszta zadań realizowana była ze
środków własnych. Z łącznej kwoty wydatków na wydatki bieżące przeznaczono niespełna
333 tys. zł, a na wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla
jednostki OSP – 56 tys. zł.
Podsumowując kwestie dotyczące przeznaczenia wydatkowanych środków należy zauważyć,
że zrealizowane w 2008 wydatki w wysokości 28 mln. 705 tys. zł były o 5 mln. 183 tys. zł
niższe niż w roku poprzednim, przypominam roku na który przypada decydująca część
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wydatków związanych z budową krytej pływalni w Łazach. Jednocześnie wydatki te były
o odpowiednio o 5 mln. 247 tys. wyższe niż w roku 2006 i o 5 mln. 198 tys. wyższe niż
w roku 2005.
Wydatki bieżące ogółem stanowiły 89,2 % ogółu wydatków w wysokości 25 mln. 602 tys. zł,
natomiast wydatki majątkowe to 10,8 % ogółu wydatków w wysokości 3 mln. 103 tys. zł.
Poziom wydatków majątkowych pomimo, że wszystkich nas niesatysfakcjonuje, to jest
jednak wysokim biorąc pod uwagę fakt, że niemal w całości sfinansowany ze środków
własnych gminy.
W roku 2007 przy realizacji inwestycji na poziomie 11 mln. 303 tys. zł zaciągnięto kredyt
bankowy w wysokości 7.500 tys. zł oraz pożyczkę w wysokości 103 tys. zł, uzyskano dotacje
na zadania inwestycyjne w wysokości 3 mln. 80 tys. zł i pozyskano inne środki w wysokości
945 tys. zł, czyli ze środków własnych na inwestycje nie przeznaczono żadnej kwoty.
W roku 2006 zrealizowano inwestycje w wysokości 5 mln. 177 tys. zł, przy czym zaciągnięto
kredyt w wysokości 2 mln. 830 tys. zł, pozyskano dotacje na zadania inwestycyjne
w wysokości 536 tys. zł oraz inne środki w wysokości 145 tys. zł – ze środków własnych
przeznaczono na inwestycje 1 mln. 666 tys. zł, środki pochodziły z nadwyżki roku
poprzedniego powstałej w związku z przekazaniem dotacji z PFRON na budowę krytej
pływalni w Łazach.
W roku 2005 zrealizowano inwestycje w wysokości 2 mln. 706 tys. zł, przy czym zaciągnięto
kredyt w wysokości 2 mln. 600 tys. zł i pozyskano dotacje na zadania inwestycyjne
w wysokości 2 mln. 846 tys. zł - na inwestycje ze środków własnych nie przekazano żadnej
kwoty.
Podsumowując należy stwierdzić, że rok 2008 był rokiem, w którym od bardzo wielu lat
gmina nie zaciągała kredytu, a wręcz przeciwnie, spłacając kredyty w wysokości 1 mln. 621
tys. zł, zmniejszyła zadłużenie z 13 mln. 879 tys. zł na początku roku do 12 mln. 257 tys. zł
na koniec roku.
Dodatkowo została wygenerowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 mln. 418 tys..zł.
Zostały zrealizowane inwestycje w wysokości 3 mln. 102 tys . zł niemalże w całości
zrealizowane ze środków własnych.
Zostały zachowane prawie w całości posiadane środki wolne. Ich zaangażowanie wyniosło
tylko 184 tys. zł.
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Rozumiejąc niedosyt państwa i sam go odczuwając, życzyłbym zarówno sobie jak i Państwu
kolejnych budżetów nie gorszych od omawianego.
Bardzo proszę o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – odczytał pozytywną
opinię

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącą przedłożonego przez

Burmistrza Łaz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za 2008 rok
( Materiały w załączeniu ).
Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz.
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.
Następnie odczytał pozytywną opinię RIO w Katowicach w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej dot.udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz.
W/w opinia RIO stanowi załącznik do protokółu.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – przedstawił

informację

z pracy Komisji Budżetowej nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu gminy za
rok 2008 r. planu finansowego Biblioteki Gminnej, MOK Łazy, SPZOZ Łazy oraz opinii
o projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz.
Powiedział: „Na wstępie chce zauważyć, że rozpatrujemy sprawozdanie z wykonania budżetu
uchwalonego przez obecną Radę i wykonywanego przez Burmistrza wybranego w tej
kadencji.
Jest to o tyle ważne, że odpowiadamy wspólnie za działania podjęte w roku 2008 bez
przenoszenia odpowiedzialności za poczynania naszych poprzedników.
Chociaż nie do końca, gdyż pozostają do spłacenia zobowiązania spłat kredytów
zaciągniętych

na dokończenie budowy krytej pływali, które pozostaną obciążeniem budżetu

przez najbliższe kilka lat.
Pamiętamy ulgę i zadowolenie z otrzymanej pod koniec 2007 r., 3-milionowej dotacji
z Województwa Śląskiego na dokończenie tej inwestycji. Byliśmy zgodni, że stanowi ona
szansę na „inwestycyjny oddech” i stworzy możliwość planowania następnych projektów dla
poprawy infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim, budowy nowej oczyszczalni
ścieków. Dyskusja nad sprawozdaniem jest okazją do oceny, czy do końca i prawidłowo tą
szansę wykorzystaliśmy.
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Dochody Gminy
Wykonanie dochody zamknęły się kwotą 30 mln 12 tys zł. wobec planowanych po zmianach
29 mln 984 tys co stanowi ponad 100 %.
Bardzo pozytywny jest systematyczny wzrost dochodów własnych w ostatnich latach który
w tym roku osiągnął 56 % dochodów gminy.
Najważniejsze czynniki które złożyły się na tą pozytywną tendencję to:
- wzrost udziału gminy w dochodach państwa z podatku z PIT od osób fizycznych,
- dobre wykonanie dochodów z podatków lokalnych (dyscyplinowanie podatków),
- wyraźny wzrost dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
- większe niż oczekiwaliśmy wpływy z komercyjnej części działalności krytej pływalni,
- w miarę systematyczne spłaty PKP rat podatku od nieruchomości,
Na tym

tle

bardzo

niekorzystnie

przedstawiają się dochody gminy

z udziału

w podatkach CIT od osób prawnych, co świadczy o słabej kondycji przedsiębiorczości
w gminie.
Ale największy niepokój budzi fakt słabego wykorzystania szeroko rozumianych środków
zewnętrznych. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że było to tylko 230 tys. zł co
stanowi zaledwie 0.8 % ogólnych dochodów.
W dalszym ciągu gmina nasza nie korzysta ze środków powiatowego funduszu ochrony
środowiska, od kilku lat nie korzystamy z pieniędzy na budowę dróg transportu rolnego.
Uwzględniając nawet obiektywne powody takiego stanu rzeczy, sytuacja ta musi budzić
poważne obawy o pogorszenie stanu infrastruktury, a w szczególności dróg, chodników oraz
brak oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją.
Wydatki Gminy
Założony w budżecie na rok 2008 poziom wydatków po zmianach wydatków po zmianach
wynosił 30 mln 869 tys zł. i zrealizowany został w kwocie 28 mln 704 tys zł. tj 93 %.
W rezultacie zwiększonych dochodów oraz mniejszych niż planowaliśmy wydatków powstała
nadwyżka budżetowa w wysokości ponad 1.4 mln zł. Przypominam, że w planie budżetu
zaplanowaliśmy prawie 900 tys zł. deficytu. W normalnych warunkach przy realizacji
wszystkich zaplanowanych inwestycji taka sytuacja byłaby powodem do optymizmu.
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Niestety w sytuacji gdy większość ujętych w wieloletnim planie inwestycji nie została nawet
rozpoczęta i jest w gminie tak wielka do zrobienia dla poprawy infrastruktury, nie może to
być powodem do zadowolenia.
Pozytywnie należy ocenić fakt, że w sytuacji gdy wiadomo było, że nie skorzystamy
z funduszy

z zewnątrz, podjęta została decyzja o przystąpieniu do remontów szkół

w Łazach i Wysokiej przy pomocy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Udało się zrealizować kilka inwestycji dla poprawy stanu dróg z własnych
środków. Szkoda, że w trakcie roku wycofaliśmy się z przebudowy noclegowni PKP na
mieszkania socjalne, które w obecnej sytuacji tak by się przydały. Nie do końca jest
zrozumiały fakt niewykorzystania środków z gminnego funduszu ochrony środowiska wobec
ogromnych potrzeb w tym zakresie.
Przy omawianiu projektu budżetu na rok 2008 zwracałem uwagę na widoczne działanie
Burmistrza dla uporządkowania finansów Gminy, konieczność oszczędności w tych działach
gdzie jest to możliwe. Wydaje się, że cele te zostały osiągnięte z nadwyżką budżetową –
oczywiście, oraz wolnymi środkami które przechowujemy na lokacie terminowej.
Wnioski
Ponieważ rok ubiegły nie było przełomowym w zakresie pozyskiwania środków
z zewnątrz (tylko 230 tys zł. – zwykle na tzw. miękkie projekty nieinwestycyjne). Należy
zwiększyć efektywność działań także Rady i poszczególnych komisji. Być może ograniczając
ilość projektów, zwiększając udział własny gminy w poszczególnych projektach.
Podczas

omawiania

sprawozdania

na

komisji

Budżetowej

podnosiliśmy

sprawę

wykorzystania doświadczeń np. SPZOZ Łazy który w najmniejszym niż gmina zakresie, ale
skutecznie pozyskuje środki.
Podsumowując chce poinformować, że po rozpatrzeniu sprawozdania, Komisja Budżetowa
przyjęła jednogłośnie pozytywną opinię z wykonania budżetu gminy Łazy za rok 2008 oraz
projekt uchwały o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za rok 2008.
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe i działalność gminnych jednostek
organizacyjnych: AMOK, SPZOZ, Biblioteka Gminna”.
Następnie Przewodniczący Rady- Maciej Kubiczek zapytał radnych, czy są chętni do
dalszej dyskusji.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący zamknął dyskusję .
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Zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili, wobec czego Przewodniczący poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Łazy za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (13 głosów za, 1 głos wstrzymujący się,
1 przeciwny ) podjęła Uchwałę Nr XXIV/219/09 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Łaz.
Do punktu nr 8.
Grzegorz Piłka – Dyrektor MOK w Łazach – przedstawił sprawozdanie finansowe
Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach.
Materiały w załączeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że opinie wszystkich Komisji Rady
w powyższej sprawie były pozytywne.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono oraz zmian do projektu uchwały nie zgłoszono.
Wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (14 głosów za,1 głos wstrzymujący się)
podjęła Uchwałę Nr XXIV/220/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowe
Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach.
Do punktu nr 9.
Elżbieta Gradzik – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łazach – przedstawiła sprawozdanie
finansowe BP w Łazach.
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Materiały w załączeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że opinie wszystkich Komisji Rady
w powyższej sprawie były pozytywne.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono oraz propozycji zmian do projektu uchwały nie
zgłoszono.
Wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (14 głosów za,1 głos wstrzymujący się)
podjęła Uchwałę Nr XXIV/221/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowe
Biblioteki Publicznej w Łazach.
Do punktu nr 10.
Anna Tarapaty-Pogoda – Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Społecznej w Łazach – przedstawiła sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Łazach.
Materiały w załączeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że opinie wszystkich Komisji Rady
w powyższej sprawie były pozytywne.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono oraz propozycji zmian do projektu uchwały nie
zgłoszono.
Wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (14 głosów za,1 głos wstrzymujący się)
podjęła Uchwałę Nr XXIV/222/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowe
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Łazach.
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Do punktu nr 11.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt uchwały
w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2009 proponuje zwiększenie planu
dochodów oraz planu wydatków budżetowych o kwotę 326.166,49 zł.
Środki pochodzić mają w wysokości 309.767,06 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego
na realizacje projektu – „ Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej
integracji społecznej i zawodowej w gminie Łazy” realizowanego przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łazach, a w wysokości 16.399,43 zł z budżetu państwa na dofinansowanie
wyżej wymienionego zadania.
Środki powyższe przeznaczone zostaną w wysokości 161.999,96 zł na wynagrodzenia i ich
pochodne oraz w wysokości 164.166,53 zł na pozostałe wydatki bieżące. Wkładem własnym
gminy do realizacji zadania są zaplanowane świadczenia społeczne w wysokości
42.213,26 zł.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – poinformował, że opinia
Komisji Budżetowej jest pozytywna. Jednak chciałby się odnieść do części w projekcie
uchwały zmian dot. projektu – „ Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja
aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Łazy” realizowanego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łazach. Na ten program przeznacza się część środków z UE, część
z województwa ale Gmina Łazy do tego programu przeznacza

kwotę 42 tys. zł.

Beneficjentami tych 370 tys.zł jest 15 osób, które uczestniczą w tym programie. Jako Radny
ma prawo do swojego zdania i uważa, że za te pieniądze gdyby została im zakupiona np.
maszyna do szycia, czy betoniarkę mogliby założyć działalność gospodarczą i mieć z tego
tytułu dochód. Prosi o informacje na temat tego programu, kto będzie prowadził, kiedy będą
rozliczone efekty z tym związane, aby Radni wiedzieli jak osoby objęte tym programem
skorzystały z tych środków.
Jadwiga Miśkiewicz – Dyrektor OPS w Łazach – wyjaśniła, że program obejmuje
30 beneficjentów. Kwota 42 tys.zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków dla 30 osób na cały
rok, jako wkład własny 402.031 zł. na realizację projektu. Na każdą osobę, na aktywną
integrację , w której uczestniczy 30 osób jest przewidziana kwota 150 tys.zł.
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To zadanie będzie zlecone firmie. Na dzień dzisiejszy jest ogłoszony przetarg
a rozstrzygnięcie nastąpi

8 maja br.

Działania związane z projektem zostaną zakończone na koniec grudnia 2009 r. Rozliczenie
nastąpi w styczniu. Projekt obejmuje lata 2008 do 2013 i co roku będzie realizowany nowy
wniosek. Wniosek masz jest opracowany na dwa lata, gdyż znaliśmy już kwotę na 2010 r.
która opiewa na 329.831 zł. Na każdy rok jest uwzględniany wkład własny 10,5 % od
podanej kwoty, czyli kwota 420 tys. zł jest to wkład własny przeznaczony na zasiłki celowe
dla uczestników projektu. Realizacja projektu będzie przez osoby zatrudnione w OPS ,
natomiast z zewnątrz jest tylko zatrudniony koordynator projektu.
Marta Grzesia – Radna – powiedziała, że nie wie jak tłumaczyć Radnemu Nowakowi, że
każde pozyskane pieniądze z zewnątrz to jest dla nas „wielka gradka”. Pani Dyrektor OPS
powiedziała, że w sumie na dwa lata suma pozyskanych środków tj.700 tys. zł. i zapytała czy
starać się o te środki, czy zdaniem niektórych radnych nie należy tego uczynić. Uważa, że
bardzo dobrze że taki projekt został złożony i że otrzymaliśmy środki finansowe na ten cel.
Dodała, że nie nam o tym decydować na jaki cel proponowane są środki i w tym przypadku
na taki, o którym była mowa a nie na inny.
Władysław Nowak – Radny – powiedział, że musi się odnieść do wypowiedzi Pani Radnej
Grzesicy, gdyż wymieniła jego nazwisko w swojej wypowiedzi. Podkreślił, że on głosował za
tym projektem i nie ma zastrzeżeń . Jego zdaniem powinny te środki być wykorzystywane
w inny sposób i jako Radny ma prawo mieć swoje zdanie. Po wykonaniu będzie
sprawozdanie i na pewno Rada to oceni. Jednak w jego przekonaniu taki sposób nie rozwiąże
problemu bezrobotnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że opinie wszystkich Komisji Rady
w powyższej sprawie były pozytywne.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono oraz propozycji zmian do projektu uchwały nie
zgłoszono.
Wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
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Rada Miejska w Łazach większością głosów (14 głosów za,1 głos wstrzymujący się)
podjęła Uchwałę Nr XXIV/223/09 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2009
rok.
Do punktu nr 12.

Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że najemcy mieszkań komunalnych znajdujących
się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych składają wnioski

o wykup

dotychczas zajmowanych mieszkań.
Gmina Łazy jest właścicielem 165 lokali mieszkalnych w 17 budynkach należących do
Wspólnot Mieszkaniowych, do których Gmina odprowadza wysokie zobowiązania z tytułu
zaliczek na fundusz remontowy, utrzymanie nieruchomości wspólnej, zużycia wody i
odprowadzania ścieków. Właściciele mieszkań zainteresowani są podwyższaniem standardu
budynków mieszkalnych, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów ponoszonych przez Gminę.
Sprzedaż dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych spowoduje systematyczne
obniżanie zobowiązań Gminy w stosunku do Wspólnot Mieszkaniowych.
W związku z powyższym proponuje się projekt uchwały w sprawie zastosowania bonifikaty
przy sprzedaży lokali co pozwoli na znaczne zmniejszenie udziałów Gminy we
współwłasnościach.
Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że opinie Komisji Rozwoju i Promocji
oraz Komisji Budżetowej są pozytywne co potwierdzili Przewodniczący tych Komisji.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono oraz propozycji zmian do projektu uchwały nie
zgłoszono.
Wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (15 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXIV/224/09 w sprawie wdrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży
lokali.
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Do punktu nr 13.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie:
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na
terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz
podkreślił celowość podjęcia tej uchwały.
Marta Grzesia – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej – powiedziała, że opinia Komisji jest pozytywna.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono oraz propozycji zmian do projektu uchwały nie
zgłoszono.
Wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (14 głosów za, 1 wstrzymujący ) podjęła
Uchwałę
Nr XXIV/225/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
Do punktu nr 14.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że Radnemu Hoffmanowi udzieli
pisemnych odpowiedzi zgodnie z jego sugestią. W kwestii napraw odpowiedział Radnemu ,
że zostaną wystosowane stosowne pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Zawierciu.
Jeżeli chodzi o wypowiedzi Radnej Marty Grzesicy traktuje to jako wnioski. W sprawie
dyżurów dzielnicowych w Chruszczobrodzie, to korzystając z obecności Komendanta
Komisariatu Policji w Łazach zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w tej kwestii.
Odpowiadając Radnej Marii Stempel w sprawie zdjęcia znaku na czas budowy parkingu
przy SP ZOZ w Łazach złożył podziękowania na ręce Radnej dla całej Wspólnoty, za to że
pacjenci mogli korzystać z ich parkingu. Burmistrz podkreślił, że jest im wdzięczny i pisemne
podziękowania skieruje do Wspólnoty po zakończeniu budowy parkingu. Natomiast teraz
poczyni starania, aby na czas budowy parkingu została przywrócona możliwość parkowania
pojazdów za blokiem Jesionowa 9.
Dodał, że były sygnały mieszkańców o zagrożeniu dla dzieci przez wjeżdżające tam
samochody i na ich wniosek taki znak został ustawiony.
Radnemu Zenonowi Głąb powiedział, że budżet na ten rok został już zatwierdzony, Radny
nie miał możliwości zgłosić potrzeb dla Rokitna Szlacheckiego. Przyznał, że w ubiegłym
roku nic nie zostało wykonane w Rokitnie. W tym roku przewidziane w budżecie są środki
na wykonanie fragmentu ul.Zielonej . Droga do Kazimierówki to problem powiatu. Temat ten
bardzo się często powtarzał, zgłaszała ten problem Pani Sołtys. Prowadzone są rozmowy ze
Starostom w tej sprawie, jednak na dzień dzisiejszy odpowiedzi są wymijające. Uważa, że
wspólnie z Radnym będą dalej prowadzić rozmowy w Starostwie w tej sprawie, gdyż ta droga
jest bardzo potrzebna.
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Jeżeli chodzi o transport jest to bardzo trudna sprawa wymagająca koncepcji, pozwoleń.
Przez cały czas pracujemy nad tą sprawą i szukamy przewoźnika jednak nie ma chętnych. Tą
sprawę musimy rozwiązać, jest to bardzo ważne. Były spotkania w sprawie kompleksowego
rozwiązania komunikacji na terenie naszej Gminy. Jednak musimy bardzo rozważnie podejść
do tej sprawy, przeanalizować pod kontem finansowym. Pod kontem społecznym wiadomo,
że jest taka potrzeba a właściwie konieczność.
Pan Burmistrz dodał, że jeżeli zgłosi się prywatny przewoźnik, który wyrazi chęć kursowania
drogą kolejową to nie będzie robił przeszkód, a wręcz przeciwnie wyrazi zgodę od razu.
W sprawie wniosków Radnego Leszka Bogłowskiego odpowiedzi zostaną wystosowane na
piśmie.
Odpowiadając Radnemu Hoffmanowi – powiedział, że w chwili obecnej nauka gry na
instrumentach dętych jest prowadzona już w Chruszczobrodzie. Natomiast od września br.
w Niegowonicach w szkole rozpocznie się nauka gry dla młodzieży.
W sprawie „Odnowy wsi” powiedział, że jest przygotowany projekt na 2008 r. Ciągowice,
natomiast w 2009 Rokitno Szlacheckie. W 2009 r. program „Odnowa wsi” miała być
ogłoszona po raz drugi, nastąpi to pod koniec br. W obecnej chwili jesteśmy po spotkaniu z
Radą Sołecką Rokitna Szlacheckiego, z przedstawicielami społeczności. W zakres programu
wchodzi centrum, budynek remizy strażackiej . Środki są ograniczone , bo 500 tys zł.
Do punktu nr 15.
Maria Stempel – Radna – zawnioskowała o zamontowanie poręczy w jacuzzi.
Władysław Nowak – radny - zapytał, dlaczego przy remoncie instalacji energetycznej na
ul.Fabrycznej w Łazach nie przewidziano punktów świetlnych.
Marta Grzesia – Radna – zawnioskowała o budowę chodnika w Chruszczobrodzie
Piaskach.
Adam Pietras – Przewodniczący ZO Nr 1 w Łazach – poprosił o częste kontrole Policji na
Osiedlu Podlesie w miejscach gdzie spożywany jest alkohol,
- zgłosił, że na ul. Fabrycznej i Częstochowskiej do rowów odprowadzane są nieczystości
z szamb.
Czesław Korczyński – Sołtys Sołectwa Turza – poprosił o załatanie dziury na zjeździe
z ulicy marszałkowskiej na ul.Strażacką .
Wojciech Cabala – Przewodniczący ZO Nr 2 w Łazach poprosił o utwardzenie ulicy
Wiśniowej w tym roku i prosi o pisemną odpowiedź,
- zapytał co z uchwałą w sprawie zmiany diet dla Sołtysów i Przewodniczących ZO,
- zgłosił, że w Łazach na ulicy
Źródlanej jest uszkodzony słup oświetleniowy,
- poprosił o częste patrole Policji na peronach w Łazach, szczególnie w godzinach
wieczornych.
Wiesław Ludwikowski – Sołtys Sołectwa Niegowonice – że w wyrobisku po kamieniach są
składowane różne wielkogabarytowe śmieci,

23

- zapytał, czy sklepy ,mają obowiązek posiadania pojemników na odpady.
Jacek Świderki – Komendant Komisariatu Policji w Łazach – powiedział, że
w Komisariacie Policji w Łazach zatrudnionych jest 4 dzielnicowych lecz na dzień dzisiejszy
pracuje tylko jeden z nich, gdyż 1 dzielnicowy jest na przeszkoleniu, 1 na urlopie i 1 na
zwolnieniu lekarskim. Jeżeli chodzi o dyżury dzielnicowych w poszczególnych
miejscowościach to wspólnie z Urzędem należy zastanowić się ile godzin w poszczególnych
miejscowościach dzielnicowi powinni dyżurować a on jako Komendant dostosuje do tego
grafik pracy dzielnicowych. Następnie powiedział, że nie ma możliwości aby dzielnicowi
sprawdzali czy wszyscy właściciele posesji mają podpisane umowy na wywóz nieczystości.
Będąc na interwencji na danej posesji przy okazji sprawdzają czy właściciele mają takie
umowy. Jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa to Policja prowadzi patrole, jednak policjanci nie
są w stanie być całą dobę w każdym miejscu, gdyż jest to niemożliwe ze względu na ilość
etatów. Jednak zgodnie z licznym prośbami ul.Dworcowa i Kościuszki w Łazach jest często
patrolowana. Stan bezpieczeństwa w tym rejonie poprawił się, jednak chuligani przenieśli się
w inne miejsca. Następnie zwrócił się do wszystkich obecnych o wspólne dbanie o stan
bezpieczeństwa, natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zakłóceń.
Henryk Mogieła – Radny – powiedział, że radnej Grzesicy chodziło o to, aby mieszkańcy
widywali dzielnicowych na swoim terenie ,by mogli się z nimi podzielić swoimi problemami.
Ponadto dodał, że dzielnicowi podczas pieszych patroli powinni reagować na wszelkie
nieprawidłowości, np. na wypuszczanie przez mieszkańców nieczystości z szamb.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – w sprawie zamontowania poręczy w jacuzzi
odpowiedział, że nie ma możliwości udzielenia atestu, ratownik musi mieć dostęp z każdej
strony.
Radnemu Władysławowi Nowakowi odpowiedział, że nie ma takiej możliwości aby przy
pracach energetyka dobudowała piąty przewód, gdyż jest to zadanie Gminy. Pismo w tej
sprawie zostało wysłane w dniu 23 kwietnia br. w tej sprawie.
Poczynią starania , aby pozyskać środki na chodnik w Chruszczobrodzie Piaskach.
W sprawie wypuszczania nieczystości z szamb na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej
i Wysockiej oraz Częstochowskiej to zgłoszenie przyjął Komendant Komisariatu Policji a
także Pani Halina Czyż Kierownik Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Przyrody. Ulica Wiśniowa nie będzie ujęta w tym roku, jesteśmy po rozmowach i akceptacji
przez Radnych. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie słupa to awaria jest zrobiona, być może
ponownie zostało skradzione. Zostanie sprawdzone i zabezpieczone.
Jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie diet dla Sołtysów jest już przygotowany
i przekazany Panu Przewodniczącemu Rady.
Sołtysowi Ludwikowskiemu odpowiedział, że Pani Kierownik Czyż uda się w teren
i sprawdzi, czy sklep ma podpisaną umowę na wywóz nieczystości.
Każdy z nas ma możliwość segregacji śmieci. Worki są dostępne dla każdego. Gmina ponosi
duże koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci.
Przewodniczący Rady - poinformował o uroczystościach w Grabowej i Chruszczobrodzie
oraz o zaproszeniu na Dzień Bibliotekarza.
Radna Marta Grzesica oraz Ryszard Dziechciarz – zaprosili wszystkich mieszkańców na
uroczystości 500 Lecia Parafii Św.Stanisława w Chruszczobrodzie w dniu 10 maja br.
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Maciej Kaczyński Burmistrz Łaz – zaapelował do zebranych o zaopatrzenie się i
zawieszenie flag państwowych na zbliżające się święta majowe.
Do punktu nr 16.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 13.30 ogłosił zamknięcie XXIV sesji
Rady Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała :
Teresa Kurzacz
Małgorzata Jurkin

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek

25

