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

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

Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
Adwokat – Sławomir Kania
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli z terenu MiG w Łazach
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łazach
Mieszkańcy MiG Łazy
Komendant Komisariatu Policji w Łazach
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Do punktu nr 1.
--------------------Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach dokonał Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
Miejskiej.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszą sesję przybyło 14 radnych,
oraz że podejmowane uchwały będą prawomocne.
Do punktu nr 2.
-------------------Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że Radni wraz z zawiadomieniami
o dzisiejszej sesji otrzymali proponowany porządek obrad oraz materiały.
Zaproponował zmianę do porządku obrad sesji, a mianowicie aby punkt 3 brzmiał:
„ Przyjęcie protokołu Nr XXVII i Nr XXVIII z nadzwyczajnych sesji z dnia 6 lipca 2009
roku”.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady - odczytała proponowany porządek obrad
wraz z propozycją zmiany.
Następnie Przewodniczący Rady 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 sesji uczestniczyło 14 radnych.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za,1 radny nie głosował ) przyjęła
porządek obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 13.07. 2009 roku jak niżej:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu Nr XXVII i Nr XXVII z nadzwyczajnych sesji z dnia 6 lipca
2009 roku.
4.Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między
sesjami Rady.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2009 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: 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.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta i Gminy
Łazy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Łazy do Myszkowskiego TBS
sp. z o.o.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru formy prowadzenia gospodarki komunalnej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/308/06 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku publicznego na terenie Gminy Łazy.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Łazy na lata 2009-2013.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Łazy.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach nr VII/84/07
z 30 lipca 2007 r.
16.Odpowiedzi na interpelacje.
17.Zapytania i wolne wnioski.
18.Zamknięcie sesji.
Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy
wnoszą uwagi do protokołu Nr XXVII z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Łazach z dnia
06.07.2009 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 06 lipca 2009 r.

Nr XXVII/09 z sesji Rady

Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy
wnoszą uwagi do protokołu Nr XXVIII z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 06.07.2009 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 06 lipca 2009 r.

Nr XXVIII/09 z sesji Rady

Do punktu nr 4.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – przedstawił informację dotyczącą działalności
Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady od 7 lipca do 13 lipca br.
Powiedział: „w Przedszkolu w Łazach brałem udział w uroczystym podsumowaniu programu
przedszkolnej edukacji antytytoniowej, dostarczającego najmłodszym wiedzy na temat
szkodliwości dymu tytoniowego, a realizowanego przez osiem przedszkoli z terenu powiatu
zawierciańskiego we współpracy z zawierciańskim Sanepidem pod hasłem „Czyste powietrze
wokół nas”. W zorganizowanej uroczystości, uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ośmiu
przedszkoli, Pani Maria Nocek – powiatowy koordynator projektu z ramienia Sanepidu oraz
przedstawicielki Biura Poselskiego Pani Europoseł Małgorzaty Handzlik.
Brałem udział w spotkaniu Radnych Rady Miejskiej w Łazach przy udziale Pana Janusza
Romaniuka – Burmistrza Miasta Myszków oraz Pana Edmunda Konieczniak – Prezesa
Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, dotyczącym omówienia
przedmiotu działalności Spółki MTBS z siedzibą w Myszkowie. W spotkaniu tym na
zaproszenie przewodniczącego wzięło udział pięciu Radnych Rady Miejskiej w Łazach.
Odbyło się zebranie sołeckie w Rokitnie Szlacheckim. Podczas zebrania omówiono bieżące
prace i remonty na terenie sołectwa oraz inwestycje planowane do realizacji w roku
bieżącym. Ponadto poruszono kwestie z zakresu prac przewidzianych do realizacji w ramach
działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach projektu
planuje się wykonanie remontu budynku OSP oraz zagospodarowanie centrum wsi Rokitno
Szlacheckie. Mieszkańcy zgłaszali także kwestie problemów z transportem na terenie
sołectwa. Omówiono także etap rozmów z GS związanych z uregulowaniem prawa własności
nieruchomości zabudowanej budynkiem OSP.
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Odbyłem spotkanie z Panem Arturem Janosikiem Zastępcą Dyrektora Wydziału Terenów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w/s wniosków złożonych przez Gminę
w ramach Odnowy i rozwoju wsi oraz przedsięwzięć odnowy wsi województwa śląskiego.
Ponadto rozmawialiśmy nt. planowanych konkursów w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, w tym działań realizowanych przez Lokalne Grupy Działania. Ponadto
dyskutowaliśmy nt. stanowiska Komisji Europejskiej, która podtrzymała stanowisko
w sprawie podatku VAT, zgodnie z którym, w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego w każdych
okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej.
W przypadku beneficjentów PROW 2007 – 2013 podatek VAT jako wydatek
niekwalifikowalny powinien stanowić wkład własny beneficjenta w realizację
poszczególnych działań. Na kolejnej sesji przedstawimy Państwu zmiany do budżetu
zawierające zwiększenie wkładu własnego w związku z niekwalifikowalnością podatku VAT
w odniesieniu do projektu Modernizacji Domu Kultury w Ciągowicach.
Spotkałem się z Wojewodą Śląskim, Panem Zygmuntem Łukaszczykiem w sprawie wsparcia
moich starań w utworzeniu na terenie gminy Łazy, Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i ujęciu w ofertach inwestycyjnych gruntów przeznaczonych pod działalność
produkcyjno – inwestycyjną.
Na spotkaniu tym omawiana była również sprawa udzielenia wsparcia finansowego przy
remoncie przejętego od PKP budynku Noclegowni, oraz koniecznością przyspieszenia
ukończenia tego zadania w związku z przeprowadzoną rozbiórką budynku mieszkalnego przy
ul. Brzozowej w Łazach. W rozmowie uzyskałem wstępną deklarację o pozytywnym
zaopiniowaniu wniosku, który został złożony przez tutejszy Urząd.
Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji dnia strażaka, zorganizowanych przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu wspólnie z Zarządem Powiatowym
ZOSP RP w Zawierciu i Zarządem Miejskim ZOSP RP w Zawierciu. W czasie uroczystości
oficjalnie pożegnano dotychczas pełniącego funkcję Komendanta Powiatowego PSP
w Zawierciu st. bryg. Czesława Błażkiewicza. Jednocześnie Śląski Komendant Wojewódzki
PSP st. bryg. Marek Rączka powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP
w Zawierciu mł. bryg. Marka Fiutaka.
W miesiącu maju i czerwcu br. uczestniczyłem w dorocznych festynach rodzinnych
zorganizowanych we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy
oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim. Podczas festynów
zaprezentowano osiągnięcia uczniów i zapewniono inne atrakcje służące pozyskaniu
dodatkowych środków na działalność statutową szkoły i rad rodziców.
Podpisałem List intencyjny z Prezesem Zarządu spółki Dadvert Panem Stanisławem Diskau
w sprawie nawiązania współpracy w zakresie wykonywania niezbędnych czynności
doprowadzających do wybudowania farm wiatrakowych na terenie Gminy Łazy. W chwili
obecnej zostały wytypowane obszary rejonów wsi Niegowonice, Rokitna Szlacheckiego,
które odpowiadałyby warunkom do realizacji projektu budowy farm wiatrakowych.
W Podlesicach odbył się III Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi. Organizatorami Kongresu
byli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Gminy Kroczyce oraz Śląski
Związek Gmin i Powiatów. Kongres pozwolił na wymianę doświadczeń z zakresu odnowy
wsi, był okazją do zaprezentowania swoich osiągnięć przez gminy a także Lokalne Grupy
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Działania. Podczas Kongresu prezentowała się także Lokalna Grupa Działania Perła Jury
z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich w Rokitnie Szlacheckim.
W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu, uczestniczyłem w obchodach Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego. W zorganizowanej z tej okazji konferencji nt. rodzinnej opieki
zastępczej udział wzięli min. Pan Ryszard Majer, Wiceprzewodniczący Rady Pomocy
Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz Starosta Zawierciański Pan
Ryszard Mach. Natomiast w dniu 30 maja br. rodziny zastępcze i dzieci z placówek
opiekuńczo-wychowawczych z powiatu zawierciańskiego wzięły udział w pikniku nad
Zalewem Mitręga w Łazach.
30 maja był Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, podczas którego odbyły się V Prezentacje
Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Śląskiego nad Zalewem Mitręga. W czasie
święta odbyły się rodzinne zawody i gry sportowe, występy artystyczne oraz prezentacje
warsztatów Terapii Zajęciowej.
W Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyły się spotkania związane z omówieniem
realizacji projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat
Zawierciański” realizowanego w partnerstwie 9 gmin powiatu zawierciańskiego.
Dnia 16 czerwca 2009 roku podpisano Aneks do Porozumienia z dnia 08. 01.2008 roku
w sprawie wspólnej realizacji w/w projektu. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu dla
wszystkich gmin wynoszą: 17 844 137,60 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi:
14 573 032,00 zł. Do końca grudnia br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Subregionu. W 2008 roku opracowano dokumentację – koncepcję
i założenia techniczno-ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie
powiatu zawierciańskiego. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 66 185,00 zł. W roku
bieżącym planuje się opracowanie Studium Wykonalności i pozostałej dokumentacji (ocena
oddziaływania na środowisko, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja aplikacyjna,
dokumentacja przetargowa). Łączny koszt w/w dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku
o dofinansowanie wyniesie 215 940,00 zł. koszt opracowania dokumentacji jest dzielony
proporcjonalnie pomiędzy liderem projektu i 9 partnerami. Stosowna uchwała intencyjna
w tej sprawie została podjęta na sesji majowej.
W miesiącu czerwcu br. uruchomiony został Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień. Punkt
zlokalizowany jest w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łazach przy ul. Jesionowej 1, i czynny jest w każdy piątek. Pełnią tam dyżury terapeuci
z Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Droga” w Dąbrowie Górniczej.
W czasie pełnionych dyżurów mieszkańcy Gminy Łazy mogą skorzystać z porad i konsultacji
specjalistów: psychologa, psychiatry, instruktora terapii uzależnień. Ponadto mieszkańcy
naszej Gminy będą bez oczekiwania w kolejce przyjmowani w siedzibie Ośrodka „Droga”
w Dąbrowie Górniczej.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach uczestniczyłem w uroczystości 50 - lecia pożycia
małżeńskiego. Jubilaci obchodzili swoje święto w towarzystwie swoich rodzin, a także
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Leszka Bogłowskiego, oraz księdza dziekana Leonarda
Zagórskiego. Zebrani wysłuchali ciepłych życzeń na następne lata pożycia małżeńskiego.
Dodatkowo zostali uhonorowani odznaczeniami za 50 lat pożycia małżeńskiego nadanymi
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Czas uatrakcyjniły także
występy wokalistów ze Studia Piosenki MOK.
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Spotkałem się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w sprawie
kontynuacji budowy chodnika w Niegowonicach, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach
dróg w Niegowonicach i Ciągowicach oraz budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej
w Mitrędze.
Wręczyłem nagrody laureatom tegorocznego Gminnego Przeglądu Twórczości Artystycznej
Dzieci i Młodzieży Szkolnej organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Łazach.
Grand Prix 2009 otrzymał Zespół Taneczny z ZS nr 2 w Niegowonicach, a wyróżnienia
I stopnia: Zespół Promyki z Wysokiej, Zespół Gimnastyki Artystycznej z ZS nr 1 w Łazach,
Zespół Wokalno – Instrumentalny z ZS nr 1 w Łazach oraz Nikola Jażdż z SP 3 Łazy,
natomiast wyróżnienia II stopnia Paweł Gumuła z Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Rokitnie Szlacheckim i Klaudia Bargieł z ZS nr 2 w Niegowonicach.
W Chruszczobrodzie odbyło się podsumowanie 6 miesięcznego projektu „Odkrywamy
i promujemy wiejskie talenty finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
w ramach programu „RÓWNAĆ SZANSE”, prowadzony wspólnie z Polską Fundacją Dzieci
i Młodzieży z Warszawy. Młodzież z Zespołu Szkól nr 3 zaprezentowała efekty swojej pracy.
W czasie projektu brali oni udział w zajęciach i warsztatach z pedagogiem, dziennikarzem
oraz instruktorem zajęć komputerowych. Efektem finalnym projektu było opracowanie
publikacji o lokalnych artystach Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Chruszczobród i Chruszczobród Piaski.
Uczestniczyłem w obchodach 65 rocznicy Pacyfikacji Błojca. Obchody rocznicowe
rozpoczęła polowa Msza Święta a uroczystość uświetniły występy uczniów Szkoły
Podstawowej z Grabowej. W uroczystościach wzięli udział kombatanci z Gminy Łazy
i Klucze, radni, sołtysi i przewodniczący osiedli, przedstawiciele samorządu, jednostek
organizacyjnych gminy, stowarzyszeń oraz mieszkańcy.
W Sądzie Rejonowym w Zawierciu odbyła się kolejna sprawa z powództwa Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łazach w sprawie uregulowania stanu prawnego
nieruchomości położonej w Rokitnie Szlacheckim, użytkowanej przez OSP i GS w Łazach.
Gmina podtrzymuje swoje stanowisko o odmowie uwłaszczenia sklepów w wymienionych
budynkach na rzecz Spółdzielni.
W siedzibie Katowickiej Strefy Ekonomicznej w Katowicach, spotkałem się z Prezesem
Zarządu Panem Piotrem Wojaczkiem w sprawie realizacji złożonych wniosków i propozycji
do ujęcia Gminy w ofertach inwestycyjnych Strefy. Przy udzielonym wsparciu Wojewody
Śląskiego, po dokonaniu wizji lokalnej gruntów przez pracowników strefy, Prezes Piotr
Wojaczek wdrożył procedurę certyfikacji wnioskowanych gruntów. Procedura ta pozwoli
rozpoznać atrakcyjność inwestycyjną gruntów i winna dać odpowiedź odnośnie dalszych
działań wobec proponowanych nieruchomości przez Gminę Łazy.
Złożono wniosek na zakup i instalację zestawu do monitoringu wizyjnego w wersji
z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach w ramach programu
wdrażanego przez Kuratorium Oświaty „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach
oświatowych.” Całkowity koszt zadania to 18 180 zł, w tym wnioskowana kwota
dofinansowania to 14 544 zł oraz wysokość środków własnych 3 636 zł. W ramach projektu
planuje się zakup 4 kamer dzień, 4 kamer noc, multiplekser cyfrowy z dedykowanym
systemem operacyjnym – 1 sztuka, zasilacz buforowy – 1sztuka, monitor kolorowy –
1 sztuka.
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Podczas zorganizowanych w Kielcach targach sprzętu strażackiego EDURA 2009, oglądałem
najnowocześniejszy sprzęt do walki ze skutkami klęsk żywiołowych.
Wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej, uczestniczyłem w uroczystościach z okazji
zakończenia roku szkolnego w naszych placówkach oświatowych. Osobiście wziąłem udział
w uroczystościach w Zespole Szkół nr 1 w Łazach oraz w Zespole Szkół nr 2
w Niegowonicach. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami zaproponowano dzieciom
spędzającym letni czas w miejscu zamieszkania bogatą ofertę zajęć rekreacyjnych. Do akcji
„Bezpieczne Wakacje” włączyły się OSiR, MOK i Biblioteka Publiczna ze swymi filiami
w sołectwach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na chętnych
czekają animacje ruchowe w wodzie i nauka pływania w Parku Wodnym „Jura”, gry i zabawy
rekreacyjne na hali sportowej w ZS 1 w Łazach, na boiskach sportowych w sołectwach i nad
Zalewem Mitręga, liczne zajęcia plastyczne, wokalne, konkursy literackie i wycieczki
organizowane przez MOK i oddziały Biblioteki.
W dniach 19-22 czerwca gościła u nas na zaproszenie naszej Gminy delegacja partnerskiej
gminy Miasta Reismes. W skład ośmioosobowej delegacji pod przewodnictwem V-ce Mehr
Pani Teresy Szarpi, która jest jednocześnie przewodniczącą komisji ds. współpracy
międzynarodowej, weszli przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych jak
również przedstawiciele Polonii. W Centrum Promocji Przedsiębiorczości i Sportu odbyło się
oficjalne spotkanie delegacji z udziałem radnych Rady Miejskiej w Łazach, przedstawicieli
samorządu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. W czasie
spotkania zaprezentowano gminy partnerskie oraz omówiono kierunki współpracy ze
szczególnym uwzględnieniem bezpośredniej współpracy placówek oświatowych,
kulturalnych i stowarzyszeń. Delegacja wzięła udział w obchodach Święta Kupały, wycieczce
po Gminie Łazy jak również odbyła spotkania w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy oraz
warsztatach Terapii Zajęciowej i Centrum Integracji Społecznej. 22 czerwca odbyło się
oficjalne pożegnanie delegacji w Urzędzie Miejskim w Łazach z udziałem kierownictwa
Urzędu.
Odbyły się „Dni Łaz” czyli coroczne święto gminy i jego mieszkańców. Tradycyjnie impreza
miała miejsce nad zalewem Mitręga. Zawodom sportowym towarzyszył bogaty program
artystyczny, złożony między innymi z prezentacji kabaretu UTW Łazy, a także laureatów
Gminnego Przeglądu Artystycznego oraz występy artystyczne zespołów. Zespół
folklorystyczny „Wrzosowianie” przedstawił widowisko dźwięku i ognia związane
z obchodami Nocy Świętojańskiej. W czasie trwania Dni Łaz uczestnicy podziwiali popisy
grupy tanecznej, recital uczestników Studia Piosenki MOK oraz „Jurajski Kabareton.
W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim odbyło się uroczyste
podsumowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi w naszej gminie w roku szkolnym
2008/2009. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświaty w
Sosnowcu – Pan Grzegorz Raczek Dyrektor Delegatury i Pani Wizytator Krystyna Wiącek,
sprawująca bezpośredni nadzór nad placówkami oświatowymi w Gminie Łazy,
przedstawiciele organu prowadzącego, związków zawodowych pracowników oświaty,
dyrektorzy szkół i przedszkola oraz dyrektorzy placówek wspomagających pracę placówek
oświatowych z terenu naszej Gminy. Dokonano oceny pracy szkół i przedszkola,
podsumowano skuteczność działań władz oświatowych i kierunków polityki oświatowej,
realizowanej przez organ prowadzący oraz nakreślono oczekiwania i kierunki planowanych
zmian w oświacie w nowym roku szkolnym w związku z wprowadzaną reformą programową.
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Odbyło się Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania. Podczas Zebrania podjęto
uchwałę w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2008,
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2008.
Ponadto uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej, w tym o członków
reprezentujących Gminę Łazy.
W Urzędzie Miejskim w Chorzowie odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki
Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tychach, którego Gmina Łazy jest
udziałowcem wspólnie z miastem Chorzów i Ruda Śląska. Tematem posiedzenia było między
innymi zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności za rok
2008. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazał zysk w wysokości 67.165,61 zł
netto.
Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami MTBS Myszków, Panem Edmundem
Konieczniakiem i Panem Zbigniewem Guzikiem oraz zainteresowanymi budową nowych
mieszkań mieszkańcami naszej Gminy.
Na spotkaniu omawiana była koncepcja dwóch budynków wielolokalowych z lokalizacją
przy ul. Brzozowej w Łazach. Przedstawiciele szczegółowo omówili zakres planowanych
robót i odpowiedzieli na szereg pytań dotyczących między innymi kosztu mieszkań,
wysokości przewidywanego czynszu, formy prawnej mieszkań, kwestii garaży i pomieszczeń
przynależnych oraz zagospodarowania wokół budynku.
Odbyło się walne zgromadzenie członków Śląskiego Banku Spółdzielczego w Łazach,
w którym Gmina posiada 50 udziałów o wartości łącznej 50.000 zł.
Przedmiotem obrad było m.in. przyjęcie sprawozdań za rok 2008, udzielenie absolutorium
członkom Zarządu ŚBS, zmiany w statucie, połączenie z innym bankiem oraz podział
nadwyżki bilansowej za rok 2008.
W trakcie obrad zatwierdzono przedłożone sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
z działalności zarządu ŚBS, sprawozdanie finansowe oraz z wykonania uchwał Walnego
Zgromadzenia Członków. Udzielono także absolutorium czterem spośród pięciu członków
Zarządu. Dokonano podziału nadwyżki budżetowej przeznaczając ją na zwiększenie kapitału.
Nie dokonano zmian w statucie ŚBS polegających na zwiększeniu wartości udziału z kwoty
1.000 zł do 1.500 zł. Walne zgromadzenie nie wyraziło także zgody na połączenie Śląskiego
Banku Spółdzielczego w Łazach z Bankiem Spółdzielczym w Wolbromiu.
Uczestniczyłem w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów, który odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Podczas konwentu
podsumowano dotychczasowe konkursy i omówiono efekty wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
W siedzibie tut. Urzędu przy udziale Zarządców Wspólnoty Mieszkaniowej w Łazach,
Spółdzielni Mieszkaniowej w Łazach, Pani Przewodniczącej Komisji Marii Stempel oraz
przedstawicieli Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, odbyło się kolejne posiedzenie
w sprawie prowadzonych rozmów dotyczących kontynuacji dostawy ciepła przez PEC
w Dąbrowie Górniczej na terenie osiedla Podlesie w Łazach. Ustalono, iż po analizie
złożonych propozycji rozwiązań naprawczych, pozwalających na kontynuację dostawy ciepła,
kolejne spotkanie będzie dotyczyło podpisania porozumienia w sprawie utrzymania mocy
zamówionej przez okres 10 lat dający zapewnienie dostawy ciepła przez PEC w Dąbrowie
Górniczej.
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Sport
Gmina Łazy uczestniczyła w XV Sportowym Turnieju Miast i Gmin w ramach
Ogólnopolskiego konkursu p.n. „EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH„.
W ramach akcji zorganizowano 17 imprez sportowych o charakterze sportowym
i rekreacyjnym. Łącznie, w akcji udział wzięło 1225 sportowców - głównie dzieci i młodzież.
Zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Sportu była organizacja w dniu 1 maja
Miniolimpiady Gminnej z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
naszej gminy.
W Parku Wodnym Jura odbyła się Spartakiada Szkolna o Puchar Burmistrza Łaz i Burmistrza
Pilicy. W zawodach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z Pilicy, Łaz i Ogrodzieńca.
Reprezentacja Gminy Łazy złożona z młodych piłkarzy w wieku 7-10 lat wzięła udział
w Turnieju Piłkarskim o puchar starosty partnerskiej gminy Markvartovice. Gminę
reprezentowali uczniowie z Niegowonic, Łaz i Rokitna Szlacheckiego. Drużyna zajęła
4 miejsce.
W Przyrowie odbył się XVIII Zlot Młodzieży Gmin Jurajskich. Gminę Łazy reprezentowała
młodzież z Chruszczobrodu. W imprezie tej wzięło udział 12 gmin zrzeszonych w Związku
Gmin Jurajskich. Gmina Łazy zajęła 8 miejsce.
W Parku Wodnym Jura odbyły się Drużynowe Zawody Pływackie OSP. Wystartowały cztery
jednostki strażackie z Turzy, Ciągowic, Chruszczobrodu i Niegowonic. Druhowie
o zwycięstwo walczyli w siedmiu konkurencjach – pływackich oraz typowo ratowniczych.
W zawodach zwyciężyła drużyna OSP Ciągowice.
Odbył się także II Maraton Pływacki Opływamy Gminę Łazy. Uczestnicy przepłynęli łącznie
72 km. Najlepszy uczestnik przepłynął 10 km.
Odbył się Finał Ligi Piłki Siatkowej Gimnazjalistów. Finał poprzedziły cztery turnieje
rozgrywane w salach sportowych w Chruszczobrodzie, Łazach i Niegowonicach.
W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna UKS Byczki przed Chruszczobrodem
i Niegowonicami. W kategorii dziewcząt najlepsze okazały się siatkarki UKS Byczki przed
zawodniczkami UKS „1” z Łaz i UKS Niegowonice.
Nad zalewem „Mitręga” odbyły się spławikowe zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
zorganizowane przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Łazach. W zawodach
uczestniczyły dzieci z Łaz, Niegowonic, Chruszczobrodu oraz z Ciągowic - łącznie
42 wędkarzy. A także odbył się Turniej Piłki Plażowej o Puchar Dyrektora OSiR Łazy. W
turnieju udział wzięło osiem drużyn. Zwyciężyła drużyna w składzie Wdowczyk Kamil i Fec
Michał.
W Parku Wodnym Jura oraz nad zalewem „Mitręga” odbyły się letnie mistrzostwa Śląska
ratowników WOPR. W zawodach udział wzięło blisko 200 ratowników z terenu
województwa śląskiego. W zawodach wystartowali pływacy o renomie ogólnopolskiej.
Wystartowały ekipy m.in. z Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Knurowa, Siemianowic
Śląskich, Świętochłowic oraz Chorzowa. Organizatorem zawodów byli: Zarząd Wojewódzki
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WOPR, OSiR w Łazach, Starostwo Powiatu Zawierciańskiego oraz Drużyna WOPR
Zawiercie. Najlepszą drużyną okazali się WOPR-owcy z Rybnika.
Odbyła się I Ogólnopolska Olimpiada Sportowa 50+. Ogień Olimpijski przywieziony
z greckiego Olimpu został zapalony przez dwukrotnego mistrza olimpijskiego Pana Józefa
Zapędzkiego. W sportowych zmaganiach wzięło udział 9 Uniwersytetów Trzeciego Wieku
z całej Polski, łącznie 130 uczestników. Konkurowali w pływaniu, wieloboju
lekkoatletycznym, strzelectwie, tenisie stołowym, szachach, brydżu. Uczestniczyli także
w Turnieju Ruchu Drogowego oraz Turnieju Rektorów. Najmłodszy uczestnik Olimpiady
miał 50 lat, a najstarszy 86 lat.
Konkursy
Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Przedsięwzięcia odnowy wsi. Gmina otrzymała 40 tysięcy
dotacji na realizację 2 zadań związanych z budową placów zabaw: "Świat marzeń zagospodarowanie terenu na ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w Niegowonicach"
(całkowity koszt: 42.038,08 zł) oraz "Zaczarowana kraina zabawy - budowa
ogólnodostępnego placu zabaw w Rokitnie Szlacheckim" (całkowity koszt: 40.438,70 zł).
Każdy projekt zakłada udział społeczności lokalnej w pracach związanych z realizacją
inwestycji oraz wkład z budżetu gminy.
Nabór pracowników
Został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
Przetargi
Podpisano umowy z wybranymi wykonawcami na następujące zadania:
-Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego wspierającego procesy
administracyjne oraz rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Łazy,
- Monitoring wizyjny na terenie Miasta Łazy oraz Krytej Pływalni w Łazach,
- Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Łazach.
Dokonano otwarcia ofert na Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Łazy.
Podpisanie umowy z wybranymi wykonawcami planowane jest na jutro.
Akty notarialne
W Kancelarii Notarialnej w Zawierciu podpisałem 3 akty notarialne na zbycie lokali
mieszkalnych w budynku wielolokalowym przy ul. Spółdzielczej 8, oraz budynku przy
ul. Jesionowej 9 w Łazach. Sprzedaż dotyczy następujących lokali mieszkalnych:
Spółdzielcza 8/11, Spółdzielcza 8/13, Spółdzielcza 8/23 oraz Jesionowa 9/10.
Zarządzenia
W okresie między sesjami wydałem zarządzenia w sprawie:
- sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży, położonych na terenie miasta i gminy Łazy,
- powołania Formacji Obrony Cywilnej w gminie Łazy,

10

-

zmian do budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Łazy na rok 2009
- 2 zarządzenia,
sprostowania zarządzenia Nr 59/09 Burmistrza Łaz z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie
zmian do budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Łazy,
ustalenia miesięcznego limitu rozmów prowadzonych w celach służbowych
z komórkowych telefonów służbowych,
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
publicznych realizowanych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju,
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Łazach
przy ul. Topolowej”.

Uwag i zapytań do przedłożonej informacji radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach stwierdził, że informacja dot. działalności
Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady została przyjęta przez Radę
przez aklamację.
Do punktu nr 5.
Radny Zenon Głąb:
- poprosił o udzielenie informacji dotyczącej przeniesienia filii bibliotecznej z budynku
szkoły do budynku OSP,
- zgłosił, że na ul. Nowe Życie w Rokitnie Szlacheckim znajduje się dzikie wysypisko śmieci
i poprosił o jego likwidację,
- powiedział, że przy drodze w kierunku Laskowej wykaszane są pobocza, lecz nikt nie zbiera
wykoszonej trawy. Zapytał, czy umowa z wykonawcą obejmowała tylko wykoszenie, czy
też zebranie trawy.
Radna Maria Stempel – poprosiła Burmistrza o udzielenie informacji w jakiej wysokości
zostały przyznane nagrody dla kierowników jednostek, czy inni pracownicy Urzędu
Miejskiego otrzymali nagrody i w jakiej wysokości.
Do punktu nr 6.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładając niniejszy projekt
uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2009 proponuje się:
1) dokonać zmian planu dochodów budżetowych na rok 2009 określonych w załączniku
nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) dokonać zmian planu wydatków budżetowych na rok 2009 określonych w załączniku nr 4
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) dokonać zmian planu przychodów i rozchodów budżetu na rok 2009 określony
w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2009
określonych w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
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5). ustalić plan wieloletnich zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 9 zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
1. Po wprowadzonych zmianach:
1) plan dochodów budżetowych na rok 2009 wyniesie 34.291.860,77 zł;
2) plan wydatków budżetowych na rok 2009 wyniesie 38.973.789,77 zł;
3) planowany deficyt budżetu na rok 2009 wyniesie 4.681.929 zł;
4) plan przychodów budżetu wyniesie 6.324.543 zł;
5) plan rozchodów budżetu wyniesie 1.642.614 zł;
6) zwiększenie deficytu budżetu sfinansowane zostanie środkami wolnymi
w wysokości 511.913 zł.
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 udział brało 14 radnych.
Rada
Miejska
w
Łazach
większością głosów
( 13 głosów za, 1 głos
wstrzymujący )
podjęła
Uchwałę Nr XXIX/239/09 w sprawie: zmian do budżetu
Gminy Łazy na rok 2009.

Do punktu nr 7.
Maciej Kubiczek -Przewodniczący Rady – powiedział, że przedłożony projekt uchwały
w sprawie zmiany zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości dotyczy zmiany osoby inkasenta w sołectwie Wysoka. Dotychczas funkcję tę
pełni małżonka poprzedniego sołtysa. W związku z deklaracją chęci objęcia obowiązków
inkasenta przez nowowybranego sołtysa sołectwa, proponuje się dokonać zmiany
przedmiotowej Uchwały.
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 udział brało 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie
( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXIX/240/09 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.
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Do punktu nr 8.
Bożena Miklas - Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – powiedziała, że pewna grupa
nauczycieli realizuje w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnych
tygodniowych obowiązkowych wymiarach godzin, spośród wymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm). Oznacza to, że ten sam nauczyciel w planie zajęć na
dany rok szkolny ma przydzielone na przykład zajęcia dydaktyczne w wymiarze 10 godzin
tygodniowo oraz 13 godzin w świetlicy szkolnej. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
dla tych stanowisk wynosi odpowiednio: 18 i 26 godzin. Karta Nauczyciela nie precyzuje,
w jaki sposób należy ustalać dla takich nauczycieli obowiązujący ich w danym roku szkolnym
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, zobowiązując do tego organy prowadzące,
postanowieniem zawartym w art. 42 ust. 7 pkt 3.
Doświadczenia wynikające z opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych, zasad
zatrudniania oraz rozliczania czasu pracy nauczycieli ujawniły potrzebę większego
uszczegółowienia sposobu ustalenia wymiaru zajęć, włącznie z zastosowaniem wzoru
matematycznego, uwzględnienia nauczycieli uzupełniających etat w innej szkole, wskazania
przepisów regulujących obliczanie wynagrodzenia za zrealizowane godziny ponadwymiarowe
oraz zdefiniowania pojęć.
Uchwała w proponowanym kształcie ułatwi dyrektorom określenie tego wymiaru dla każdego
nauczyciela oraz rozliczenie jego czasu pracy w sposób nie pozostawiający wątpliwości.
Marta Grzesia – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej – poinformowała Wysoką Radę, że stanowisko Komisji w omawianej sprawie
było pozytywne jednogłośne.
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 udział brało 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXIX/241/09 w sprawie: ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Do punktu nr 9.
Irena Szamańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami –
powiedziała, że obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej
Nr XV/94/2000 z dnia 23.06.2000r. Studium to w pierwotnej formie zostało opracowane
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przez zespół projektowy Pracowni Urbanistycznej „PLAN” kierowany przez mgr inż. arch.
Bogdana Chaber.
Potrzeba opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy wynika z przesłanek merytorycznych związanych
z ustaleniem optymalnych i racjonalnych nowych kierunków rozwoju przy uwzględnieniu
stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących przesądzeń
planistycznych, zasady ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych.
Ważnym czynnikiem wprowadzenia zmian do studium są oczekiwania mieszkańców
wyrażone w złożonych wnioskach .
Zmiana studium uwzględnia potrzeby społeczności oraz wypełnia wymogi zgodności
z prawem.
Niniejsza zmiana wynika również z wymagań narzuconych obowiązującą ustawą z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr 80, poz.717
z późniejszymi zmianami/, gdzie w art. 20 ust.1 zapisany jest obowiązek przestrzegania
zgodności zapisów planów miejscowych z ustaleniami studium. Przepis ten, w miejsce
poprzednio wymaganej spójności rozwiązań planów z ustaleniami studium, rygorystycznie
zobowiązuje do przenoszenia ustaleń studium do sporządzanych planów.
Zaistniała ponadto konieczność przeanalizowania ustaleń studium pod kątem jego zgodności
z obowiązującym „Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz
„Strategii Rozwoju Województwa”, a także innymi dokumentami .
Uwarunkowania prawne, od czasu uchwalenia studium uległy istotnym zmianom,
w tym z dniem 3 października 2008r. w życie weszła ustawa o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko /Dz.U.Nr 199, poz.1227/, obligująca wykonanie prognozy
oddziaływania na środowisko do dokumentów zmiany studium.
Ponieważ „Studium …” w swej pierwotnej formie sporządzone zostało pod rządami ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139 ze zmianami/, zaistniała
konieczność dostosowania tego dokumentu do wymogów obowiązujących przepisów, tak pod
względem formalnym jak i merytorycznym.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady za wyjątkiem Komisji
Budżetowej, gdzie temat nie był dyskutowany zaopiniowały pozytywnie.
Następnie Przewodniczący otwarł dyskusję.
Chętnych do zabrania głosu nie było.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady
do przedstawionego projektu uchwały.

-

zapytał radnych, czy wnoszą uwagi

Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady – poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXIX/242/09 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta
i Gminy Łazy.
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Do punktu nr 10.
Irena Szamańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami –
w imieniu Pana Burmistrza zwróciła się do Radnych o wyrażenie zgody na przystąpienie
Gminy Łazy do spółki Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka
z o.o. w Myszkowie poprzez objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym udziałów
o wartości 442 000 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości
stanowiących działki nr 2746/10, 2746/16, 2746/17, 2746/18 o łącznej powierzchni 7 315 m2
położonych w Łazach przy ul. Brzozowej dla których przez Sąd Rejonowy w Zawierciu
prowadzona jest księga wieczysta KW 32 960.
Na Komisjach Rady przedstawiała całą genezę tej spółki, która została zawiązana w 1990
roku a jej celem realizacji jest budowa nowych mieszkań. Jest to Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, w którym udziałowcem jest miasto Myszków a także Poręba i Gmina Łazy
byłaby trzecim udziałowcem.
Spółka ta zamierz na omawianym terenie budować domy wielorodzinne. Były rozmowy
z mieszkańcami jak również z Radnymi na specjalnie w tej sprawie zwołanym posiedzeniu,
na którym Burmistrz Myszkowa jak również Prezes TBS – u szczegółowo przedstawiali
genezę swojej spółki a także sposób funkcjonowania tej spółki. Również przedstawili zamiary
jakie mają wprowadzić w naszym mieście. Proponuje TBS wybudować dwa bloki
mieszkalne, w których będzie 48 mieszkań o dość dużym standardzie. Będą to mieszkania
budowane na sprzedaż a nie na wynajem, tak jak obecnie TBS Tychy, gdzie jesteśmy
udziałowcami. Spółka ta działa na zasadach najmu lokali mieszkalnych i w spółce tej Gmina
Łazy partycypowała w wysokości 30% całej inwestycji.
W chwili obecnej realizacja budowy tych budynków przez TBS byłaby pokrywane w całości
przez chętnych do wykupu tych mieszkań, a jedynym udziałem Gminy Łazy byłby udział
w postaci tej nieruchomości, która w tej chwili jest niezagospodarowana i jest przygotowana
do tego aby były wybudowane tam następne dwa budynki przez TBS Myszków.
W związku z tym, że jest to jedyna szansa na dzień dzisiejszy , aby na naszym terenie zostały
wybudowane jakiekolwiek mieszkania zwróciła się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały,
aby mogła Gmina Łazy przystąpić do Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego i zapewniła zabezpieczenie w lokale mieszkalne osobom, które nie posiadają
własnego mieszkania.
Przewodniczący Rady – powiedział, że opinie Komisji Rady w sprawie omawianego
projektu uchwały były pozytywne.
Tadeusz Czop – Radny – zapytał, czy wycena jest rzetelna, bo jego zdaniem ta wycena jest
zawyżona. Bardzo prosi, aby ktoś to zweryfikował.
Zapytał, czy przez TBS Tychy była wydana opinia nt. budowy bloków mieszkalnych przez
spółkę konkurencyjną, jaką będzie TBS Myszków, czy były w ogóle takie konsultacje i czy
ktoś się pytał sąsiada. Następnie poinformował, że TBS Tychy na swój koszt opracował
koncepcję na tym terenie i zapytał, czy ta koncepcja zostanie wykorzystana przy realizacji
przez TBS Myszków, czy będzie tu kolizja w tym zakresie czy nie. Radny poprosił
o odpowiedź na te pytania.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – odpowiadając Radnemu Tadeuszowi Czop na zadane
pytania powiedział, że na pewno Pan Radny zdaje sobie z tego sprawę, że wyceny dokonuje
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biegły rzeczoznawca. Przedstawiciele TBS Tychy nie wnieśli negatywnej opinii co do faktu
powstania na naszym terenie Myszkowskiego TBS. Poinformował,że konsultował tą sprawę z
przedstawicielami TBS Tychy i nie mają przeciwwskazań. W TBS Tychy mieszkania są
drogie i nie można ich na własność wykupić. Mieszkania wybudowane przez Myszkowski
TBS będą sprzedane na własność i będzie można również sprzedać je osobom spoza Gminy
Łazy.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Rada
Miejska
w
Łazach większością głosów ( 12 głosów za, 2 głosy
wstrzymujące ) podjęła
Uchwałę Nr XXIX/243/09 w sprawie: przystąpienia Gminy
Łazy do Myszkowskiego TBS sp z o.o.
Do punktu nr 11.
Sławomir Kania – Mecenas – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powiedział, że spółka komunalna
powstać ma na podstawie przepisów o gospodarce komunalnej. Celem jej utworzenia i
działania jest zapewnienie wykonywania przez Gminę Łazy jej zadań własnych, zaspokojenia
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej tej Gminy, jak również do świadczenia innych
zadań w sferze użyteczności publicznej, zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa.
Zadania te Spółka będzie mogła wykonywać na podstawie umów zawartych z Gminą Łazy.
Przedmiot działalności Spółki (w układzie PKD) został ustalony tak, aby mogła ona
prowadzić możliwie szeroki wachlarz usług zaliczanych do sfery użyteczności publicznej
oraz zadań własnych Gminy, w szczególności dotyczących gospodarki wodnej, w związku z
planowanym przejęciem części sieci wodociągowej od RPWiK w Zawierciu, działalności w
zakresie komunikacji i transportu miejskiego, czy też prowadzenia targowisk miejskich.
Projekt uwzględnia w pierwszym rzędzie rozwiązania narzucone przez ustawę o
gospodarce komunalnej. Zgodnie z art. 2 tej ustawy, gospodarka komunalna może być
prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach: zakładu
budżetowego lub spółek prawa handlowego.
Spośród spółek prawa handlowego, które mogą być tworzone w sferze użyteczności
publicznej gminy, ustawa wyraźnie przewiduje jedynie spółkę z o.o. oraz akcyjną – stosownie
do treści art. 9 ust. 1 (jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek).
Stosownie do regulacji zawartej w art. 10a powołanej ustawy, w spółkach z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza. Oznacza to obowiązek jej
ustanowienia. Do rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów tej ustawy.
Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek
samorządu terytorialnego trwa 3 lata. Członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce
jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w
trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Do członków rad
nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w
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spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn.
zm.).
Członek zarządu spółki mienia gminnego, odmiennie od członka rady nadzorczej, nie ma
obowiązku legitymowania się fachowymi uprawnieniami. Członków zarządu spółek
z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
Radny Władysław Nowak – zapytał,
uchwały.

czy Komisja Budżetowa opiniowała ten projekt

Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – odpowiedział, że Komisja Budżetowa nie
opiniowała w/w projektu uchwały, gdyż na zwołanym posiedzeniu nie było quorum.
Radny Władysław Nowak – kontynuując swą wypowiedź powiedział, że przedłożony
projekt uchwały jest bardzo ważny. Dokonujemy komercjalizacji majątku Gminy i usług,
które spółka miałaby realizować. Dodał, że Radni prosili Burmistrza, aby zorganizował
spotkanie i przedstawił szczegółowy biznasplan przed powołaniem spółki. Do dzisiaj
Burmistrz biznesplanu nie przedstawił. My jako Radni nie wiemy jak ta spółka będzie
funkcjonowała, głównie po przejęciu wodociągów, jakie z tego tytułu mieszkańcy będą
ponosili koszty, jeżeli chodzi np. o cenę wody. W uchwale jest zapis, dot. wyboru formy
prowadzenia gospodarki komunalnej, jednak uważa, że jest to tzw, „ściema”, gdyż ta forma,
czyli spółka została już przez Burmistrza wybrana z chwilą gdy niektórzy urzędnicy odbyli
kursy na członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. W związku z tym co do wyboru formy
w chwili obecnej nie ma żadnych wątpliwości. Powiedział również, że w sprawie utworzenia
jednostki, która zająć się ma sprawami komunalnymi Burmistrz zorganizował z Radnymi
tylko jedno spotkanie i w związku z tym nie było możliwości dogłębnie tego tematu
przedyskutować. Następnie powiedział, że mamy zbyt mało danych, aby podjąć tak ważną
decyzję. Uważa, że również i w tym przypadku Rada jest ubezwłasnowolniona pod względem
decydowania, nie przedstawiono Radnym przed podjęciem decyzji żadnej alternatywy do
wyboru, a co do formy prowadzenia gospodarki komunalnej to sprawa była już wcześniej
przesądzona. Biorąc pod uwagę powyższe Radny Władysław Nowak stwierdził, że w tej
sprawie wstrzyma się od głosowania.
Radny Jan Hoffman – powiedział, że jest już 7 kadencję członkiem rady nadzorczej
w swojej firmie i zna zasady działalności spółki. Pan Burmistrz i osoby, które będą głosowały
za tym projektem uchwały będą przed społeczeństwem odpowiadały za skutki działalności
powołanej spółki np. za cenę wody, którą ustali spółka. Obecnie cena wody jest
wypośrodkowana, jednak z informacji RPWiK w Zawierciu wynika, że koszty eksploatacji
wody na terenie Gminy Łazy są bardzo wysokie i dlatego odbije się to finansowo na
mieszkańcach. Następnie odczytał z uzasadnienia do projektu uchwały zapis, że członek
zarządu spółki nie musi legitymować się fachowymi uprawnieniami, jednak jego zdaniem
członek zarządu powinien być fachowcem i to wysokiej klasy, gdyż zarządzać ma dużym
majątkiem naszej Gminy.Radni mają zbyt mało danych co do funkcjonowania i finansowania
powstającej spółki, nie wiemy również jak np. ceny wody będą się kształtowały.
Poinformował, że będzie głosował przeciwko tej uchwale.
Radny Tadeusz Czop – powiedział, że przedłożony przez Burmistrza materiał jest
kompletnie nieprzygotowany jeżeli chodzi o tak ważną sprawę jak utworzenie spółki.

17

Dotychczas Burmistrz w swoich wypowiedziach nie poinformował, że zostały przeszkolone
osoby do pracy w Radzie Nadzorczej. W związku z tym zapytał jak ta sytuacja ma się do
transparentności Burmistrza w prowadzeniu Gminy Łazy. Dodał także, że gdyby o tym
wiedział, to może zrezygnowałby z funkcji Radnego i odbył takie szkolenie, gdyż jako
obywatelowi wolno mu to zrobić. Obecnie nie ma przygotowanego bilansu spółki i nie
wiadomo jak ta spółka będzie funkcjonowała. Dzisiaj podejmowanie decyzji o utworzeniu
spółki to jest „kupowanie kota w worku”. Nie ma żadnych danych, jakie będą skutki
finansowe. Według kalkulacji cena 1 m3 wody będzie wynosiła ok. 10 zł za co będą
mieszkańcy musieli zapłacić, bo taki jest koszt rzeczywisty ceny wody na naszym terenie.
Cena ścieków również w tej granicy będzie ustalona. Jakie straty ponosi Gmina z tego tytułu,
że pomieszczenia w naszym budynku na ul. Pocztowej stoją puste, niewydzierżawione.
Dochody Gminy będą mniejsze o kwotę dzierżawy terenów i pomieszczeń osobom fizycznym
na ul. Pocztowej w Łazach, po utworzeniu spółki. Mniejsze będą dochody Gminy z tytułu
opłaty targowej. Na tym Gmina straci. Zapytał Burmistrza na podstawie jakiej kalkulacji
ustalono kwotę udziału w wysokości 200 tys. zł. Skąd wiadomo, że ta kwota nie wyniesie np.
300 tys. zł lub 150 tys zł. Uważa , że przedkładanie Radnym przez Burmistrza uchwał tego
typu świadczy o niegospodarności Burmistrza. Stwierdził, że będzie głosował przeciw tej
uchwale, gdyż nie będzie „kupował kota w worku”.
Radny Jan Hoffman - powiedział, że spółki prawa handlowego cechują się tym, ze muszą
mieć zyski. Jeśli będą miały straty to zgodne z prawem postawione są w stan upadłości. Aby
nasza spółka wyszła na zero lub na plus to np. cena wody będzie musiała być o wiele
zwiększona.
Maciej Kaczyński Burmistrz Łaz - powiedział, że rozumie emocje które towarzyszą tej
sprawie jednak merytoryka powinna być tutaj przede wszystkim brana pod uwagę, a nie
odnoszenie się do różnych dziwnych rzeczy. Sprawa przejęcia majątku wodociągów toczy się
od 2005 r. a dopiero teraz jest ona finalizowana. Jesteśmy jedyną z pięciu Gmin, które do
przejęcia tego majątku nie jest przygotowana, gdyż nie mamy ani spółki ani zakładu
budżetowego do których to majątek byłby przekazywany. Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu obejmuje majątek pięciu Gmin. Pełnomocnikiem do
reprezentowania tych pięciu Gmin został wybrany Prezydent Miasta Zawiercie Pan Mazur.
O problemie dotyczącym przejęcia wodociągów mówiliśmy od dawna. Obecnie mamy
przykłady dotychczasowych złych rozwiązań dotyczących zarządzania w innych gminach
takim majątkiem. Dodał, że Radny Czop nie uczestniczy w posiedzeniach na których
wielokrotnie była omawiana sprawa przejęcia wodociągów. Pan Czop ma dużą wiedzę w tym
zakresie jednak dziwne jest to, że dyletanckie pytania zadaje. Następnie Pan Burmistrz
powiedział, że do końca tej kadencji będzie z ramienia Gminy reprezentantem w spółce.
Będzie swoje zadanie wykonywał sumiennie, jednak co będzie po wyborach, kto obejmie tą
funkcję jak będzie ją sprawował to dzisiaj nie wiadomo. Z jego strony są bardzo duże obawy
jak będzie ta spółka funkcjonowała, gdyż za to jest odpowiedzialny przed mieszkańcami.
Przed kilku laty został zlikwidowany Zakład Gospodarki Komunalnej w Łazach i na jego
bazie postała firma prywatna, która nie inwestowała ani w sprzęt ani w pomieszczenia, które
zajmowała i dlatego sprzęt był eksploatowany do zera, a następnie złomowany. Lepiej byłoby
przed laty zamknąć całą bazę Zakładu Gospodarki Komunalnej i nikomu tego nie
wydzierżawiać. Tworzenie zakładu budżetowego ma swoje minusy np. jeśli będzie brakowało
pieniędzy to Gmina musi dotować. Dodał,że w radzie nadzorczej nie będzie zasiadał, gdyż
zgodnie z przepisami nie może twego zrobić, jednak dodał że przeszkoliliśmy się w tym
zakresie aby przed utworzeniem spółki solidnie przygotować się do tego procesu. Powiedział
również, że środki finansowe, które dotychczas wydawaliśmy na zewnątrz aby zaspokoić
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potrzeby komunalne mieszkańców po utworzeniu spółki pozostaną u nas. Dodał, że straszenie
przez Radnych społeczeństwa jest niepotrzebne gdyż po to tworzymy ta spółkę aby właśnie
cena wody nie została podwyższona. Powiedział również, że naszym celem jest, aby spółką
zarządzali bardzo kompetentni ludzie. W akcie założycielskim należy zawrzeć pewne sprawy
np. kontrolę zbycia mienia po zaciągnięciu zgody Rady, czy powołanie prezesa po
zaciągnięciu opinii Rady. Obecnie nie jesteśmy w stanie określić ile będzie potrzeba
pieniędzy na tzw. rozruch spółki. Tworzymy coś od podstaw. Wzorujemy się na spółce z
Będzina, która jest wzorem dla całego województwa. Jest propozycja aby ta spółka miała
nazwę PROMAX, co oznacza maksymalny profesjonalizm. Nie chcemy tej spółki nazwać
Zakładem Komunalnym, gdyż bardzo źle się to kojarzy, kojarzy się z „ dziadostwem”. Wiele
kwestii jak wycięcie krzewów, czy trawy będzie można zlecać powstałej spółce. Zwrócił się
do Radnych o przyjęcie uchwały. Dodał, że będzie to początek drogi do utworzenia tej spółki,
i trzeba poparcia i pomocy wszystkich aby udało nam się spółkę poprowadzić w sposób
prawidłowy.
Radny Tadeusz Czop - zwracając się do Burmistrza powiedział, że w latach ubiegłych było
przygotowane szerokie opracowanie do analizy przez Radnych co zrobić z istniejącym
Zakładem Gospodarki Komunalnej. Było kilka rozwiązań do rozważenia. Obecnie Burmistrz
przedstawiał kilkustronicowy materiał, z którego nic nie wynika. W dniu dzisiejszym
dowiedział się również od Burmistrza, że celem powołania tej spółki jest to aby było komu
zlecać roboty bez przetargu. Dodał, że z tego właśnie wynika, że „ klika” potrzebuje
pieniędzy.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – poprosił Mecenasa Sławomira Kanię, aby
przedstawił zakres odpowiedzialności organów spółki.
Sławomir Kania – Adwokat - przedstawił Radnym jakie kompetencje w spółce ma rada
nadzorcza, jakie zarząd oraz jaką rolę w takiej spółce ma Burmistrz jako przedstawiciel
Gminy. Dodał, że w akcie założycielskim chcemy wprowadzić zapisy dotyczące w
opiniowania przez Radę pewnych spraw np. zbycia mienia. Powiedział także, że tą spółkę
tworzymy właśnie po to aby jej nie dotować. Inne Gminy również taką formę prowadzenia
gospodarki komunalnej wybierają gdyż jest ona najbardziej korzystną formą dla Gminy.
Jeżeli chodzi o działalność spółki to są bardzo ścisłe przepisy, istnieje możliwość
zabezpieczenia interesów Gminy i nic tutaj ukryć się nie da.
Radny Władysław Nowak - powiedział, że miał nadzieje że dowiemy się coś więcej
na temat zarysu finansowego funkcjonowania tej spółki, jednak od Burmistrza dowiedział się
jedynie , że spółka ta ma być maksymalnie profesjonalna co dla niego nie wystarcza.
Zapytał Mecenasa:
- w jaki sposób będzie ustalana cena wody,
- w jaki sposób i w jakim trybie będzie przekazywane mienie gminne do spółki.
Sławomir Kania- Adwokat - powiedział, że tworzony jest nowy podmiot. Na wstępie
wprowadza się taryfy wody tzw. dotychczasowe tj. spółka opracowuje kalkulację ceny wody i
przedkłada Radzie która ustala cenę wody. Taryfa taka obowiązuje przez 18 miesięcy. Gmina
w tym czasie nie może tego dotować. Po 18 miesiącach, po ustaleniu rzeczywistych kosztów
wody Rada może dotować. Po upływie 18 miesięcy spółka opracowuje rzeczywiste taryfy
wody które przedkłada Radzie do zatwierdzenia. Rada je przyjmuje bądź nie. W przypadku
gdy rada nie podejmie w ogóle decyzji w tej sprawie to taryfa wody i tak zaczyna
obowiązywać z mocy prawa. W przypadku majątku to Burmistrz może go wnieść do spółki
tytułem aportu w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
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Maciej Kubiczek Przewodniczący Rady - zapytał co będzie dalej z Wydziałem
Komunalnym tutejszego urzędu.
Maciej Kaczyński - Burmistrz Łaz - odpowiedział że Wydział Komunalny będzie nadal
istniał gdyż wykonuje on wiele zadań których nie będzie wykonywała nowa spółka.
Maciej Kubiczek Przewodniczący Rady
do przedstawionego projektu uchwały.

-

zapytał radnych, czy wnoszą uwagi

Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Następnie Przewodniczący Rady – poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 9 głosów za, 2 głosy przeciwne,
3 głosy wstrzymujące ) podjęła Uchwałę Nr XXIX/244/09 w sprawie: utworzenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Następnie Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwy
w obradach.

Po przerwie przystąpiono do punktu nr 12 porządku obrad.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Komunalnego – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/308/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 kwietnia
2006 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy.
Powiedziała, że Rada Miejska w Łazach Uchwałą Nr XXI/184/08 zatwierdziła „Plan
gospodarki odpadami dla gminy Łazy na lata 2008-2011”. Zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy
z dnia 13 września 1996r (z późń. zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
należy dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy
do planu gospodarki odpadami. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie zmian
zapisu §6 przedmiotowego regulaminu. Zmiany dotyczą wprowadzenia pojemnika
o pojemności 60 l, jako jednego z urządzeń do odbierania odpadów stałych, w związku
z wprowadzeniem selektywnego odbioru odpadów stałych ”źródła” na terenie gminy Łazy.
Pozostałe zapisy dotychczas obowiązującego regulaminu pozostają bez zmian.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział,że należy wykreślić niepotrzebne słowo „to” z § 6
ust. 2 oraz w § 6 ust. 3 wyraz „gromadzić” zastąpić „gromadzi”.
Obrady bez usprawiedliwienia opuścił Radny Tadeusz Czop.
W sesji uczestniczyło 13 Radnych.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
przedstawionego projektu uchwały.

-

zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do
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Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady – poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za)
podjęła
Uchwałę
Nr XXIX/245/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/308/06 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Łazy.
Do punktu nr 13.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie : uchwalenia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łazy na lata 2009 – 2013”.
Powiedziała, że oparciu o uzyskane materiały i analizy statystyczne gromadzone
i opracowane przez instytucje działające na terenie gminy, został przygotowany dokument,
który pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary,
które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski ze strony władz
lokalnych.
Metodyka opracowania dokumentu pozwoliła na zaangażowanie środowiska lokalnego
w budowę strategii na najważniejszych jej etapach, od diagnozy do wdrożenia i realizacji.
Przedłożony materiał został opracowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach,
w pracach nad strategią uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łazach, Pomocy
Społecznej, Ochrony Zdrowia, Wydziału Edukacji, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Policji, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych
oraz reprezentatywna grupa mieszkańców (osoby, które wypełniły ankietę).
Mówiąc o gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych należy mieć na
myśli w szczególności działania własne gminy prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Strategia stanowić punkt odniesienia dla działań z obszaru polityki społecznej
finansowanych ze środków własnych gminy oraz środków zewnętrznych w tym funduszy
unijnych.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
przedstawionego projektu uchwały.

-

zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do

Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady – poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za)
podjęła
Uchwałę
Nr XXIX/246/09 w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Łazy na lata 2009 – 2013”.
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Do punktu nr 14.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – Przewodniczący Komisji
d.s zmian w Statucie Gminy Łazy – przedstawił Sprawozdanie Komisji Statutowej Rady
Miejskiej w Łazach. z prac nad Statutem Gminy Łazy w celu wypracowania propozycji zmian
i przedłożenia Radnym Rady Miejskiej projektu uchwały dotyczącego zmian w Statucie
Gminy Łazy.
Powiedział, że Statut Gminy jest podstawowym aktem prawa miejscowego każdej
jednostki samorządu terytorialnego. Upoważnienie do ich stanowienia wynika z samej
konstytucji, przyznającej organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego prawo
określania ustroju wewnętrznego danej jednostki, w granicach ustawowych (art.169 ust.4).
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym statut stanowi o ustroju danej gminy (art. 3
ust.1 u. s. g.). Na podstawie dalszych przepisów ustawy możemy wskazać zagadnienia, które
winny być uregulowane statutowo. Są to:
- organizacja wewnętrzna i tryb pracy organów gminy (art. 22 u. s. g.);
- zasady i tryb działania komisji rewizyjnej (art. 18a ust. 5 u. s. g.);
- zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych gminy (art. 5
u. s. g.);
- zarządzenie mieniem gminy i korzystanie z tego mienia, a także rozporządzanie dochodami
z mienia przez jednostki pomocnicze i inne (art.48 ust. 1 i 1a u. s. g.);
- uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach
budżetu gminy (art. 51 ust. 3 u. s. g.);
- zasady dostępu i korzystania z dokumentów wynikających z wykonywania przez organy
gminy zadań publicznych (art. 11 b ust.3 u. s. g.);
- zasady działania klubu radnych (art. 23 ust. 2 u. s. g.);
- zasady uczestnictwa przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w
pracach rady gminy (art. 37 a zd. 1 u. s. g.).
W statucie mogą być uregulowane także inne, nie wymienione w ustawie o
samorządzie gminnym, zagadnienia dotyczące ustroju gminy. Zakres tych uregulowań
określił Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 26 listopada 1991 roku
stanowiąc, że „uprawnienie rady gminy do uchwalenia statutu gminy i jego zmiany należy
rozumieć jako prawo do takiej regulacji organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy radu (…),
która nie jest sprzeczna z przepisami ustawy”. Nie mogą natomiast być włączone do statutu
regulaminy rady, co potwierdził swoim wyrokiem z dnia 4 kwietnia 1996 roku NSA. Ze
względu na fakt, że statut reguluje zagadnienia ustrojowe nie może on zawierać norm
administracyjnego prawa materialnego regulujących prawa i obowiązki jednostki, a także
norm procesowych wprowadzających odrębną regulację prawną niż zawarta w kodeksie
postępowania administracyjnego. Może natomiast i powinien zawierać: procedury
powoływania organów, zasady ich funkcjonowania oraz kontroli.
Uchwalenie statutu jest wyłączną kompetencją rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt. 1 u. s.
g.), nie ma ona jednak w tej dziedzinie pełnej swobody. Ograniczają ją w tej kwestii przepisy
ustawy o samorządzie gminnym określające pewne zagadnienia z zakresu ustroju gminy, jak
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np.: organy rady, liczbę radnych, minimalną i maksymalną liczbę wiceprzewodniczących rady
czy zastępców burmistrza.
Tak jak inne akty prawa miejscowego statut podlega ogłoszeniu w dzienniku
urzędowym województwa (art. 22 ust. 2 u. s. g.). Odnoszą się do niego również ogólne zasady
dotyczące wejścia w życie aktów prawa miejscowego – wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od jego ogłoszenia (art. 4 ust.1 ust. z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
Z faktu zaliczania statutów gminnych do aktów prawa miejscowego wynika wymóg
zgodności podejmowanych przez radę gminy uchwał z uregulowaniami statutowymi, przy
czym nie chodzi tu tylko o zgodność ze statutem części merytorycznej podejmowanych
uchwał, ale także o zgodność trybu ich podejmowania, jeśli taki został w statucie
uregulowany. Niezgodność podejmowanych uchwał ze statutem może być podstawą
do stwierdzenia ich nieważności przez organ nadzoru.
Ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje szczególnych wymogów co
do przyjęcia statutu, nie ustala wyższego quorum ani szczególnej większości dla jego
przyjęcia. Oznacza to, że przyjęcie statutu, jak i jego zmian następuje, zgodnie z art. 14 u. s.
g., zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu jawnym.
Do opracowania projektu statutu i jego zmian, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 1 u. s. g.,
zobowiązany jest burmistrz gminy. Tym niemniej w wielu gminach, także w naszej,
ukształtowała się bardzo dobra praktyka powoływania komisji statutowych rady gminy,
którym powierza się przygotowanie projektów uchwał w sprawie statutu i jego zmian.
Podłożem takiego postępowania jest z pewnością fakt regulowania w statucie kwestii, które
tak naprawdę dotyczą samej rady.
Ostatnie zmiany w Statucie Gminy Łazy były konsekwencją uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Łazy nr XIX/158/2004 z dnia 27 maja 2004 roku.
Obecnie nad Statutem Gminy Łazy pracowała Komisja Statutowa Rady Miejskiej
w Łazach powołana uchwałą Rady Miejskiej w Łazach nr XIII/142/08 z dnia 28 kwietnia
2008 roku w składzie:
- Maciej Kubiczek – przewodniczący;
- Władysław Nowak – zastępca przewodniczącego;
- Anna Staniaszek – członek;
- Maria Stempel – członek;
- Henryk Mogieła – członek;
- Marcin Wałcerz – członek.
Przy wyborze Komisji Statutowej Rada Miejska kierowała się tym, aby przedstawiciel
każdej Komisji stałej Rady miał swojego reprezentanta w Komisji Statutowej.
Komisja Statutowa obradowała na czterech posiedzeniach jawnych, tj. w dniach:
- 13.05.2008 r.;
- 31.07.2008 r.;
- 17.10.2008 r.;
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- 04.03.2009 r..
W pracach komisji uczestniczyli także z poza grona Rady Miejskiej – Pani Sekretarz
Gminy Ilona Pelon oraz Pan Mecenas Sławomir Kania.
Ostateczną wersję zmian w Statucie opracowano na ostatnim posiedzeniu Komisji
Statutowej w dniu 4 kwietnia br., kiedy to również wpłynął wniosek do Komisji Radnego
Jana Hoffmana, aby zmniejszyć liczbę Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej z dwóch do
jednego. Wniosek większością głosów przeszedł (4 za, 1 przeciwny, przy jednym członku
komisji nieobecnym).
Dzisiaj jako Przewodniczący Komisji Statutowej mam przyjemność Państwu
przedstawić wypracowany kompromis i przedłożyć projekt zmian w Statucie gminy Łazy,
który stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
Należy również dodać, iż wraz z momentem uchwalenia statutu Gminy Łazy doraźna
Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Łazach ulega samorozwiązaniu.
Przewodniczący Rady powiedział, że na posiedzeniach Komisji Rady zgłoszone były przez
Radnych propozycje zmian w Statucie:
- Radny Władysław Nowak zgłosił, aby w § 28 dodać punkt h w brzmieniu: „informacja
Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji”,
- Radny Zenon Głąb zaproponował aby w § 32 a w punkcie 2 liczbę osób ograniczyć do 150.
Następnie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby § 16 otrzymał brzmienie „ Rada
wybiera Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących”.
Radny Władysław Nowak – zgłosił wniosek przeciwny, aby ustanowić
1 Wiceprzewodniczącego. Powiedział, że takim sposobem Przewodniczący Rady pozostawia
swoich kolegów na dotychczasowych „stołkach”, a były zamiary, aby dokonać oszczędności
poprzez ograniczenie funkcji Wiceprzewodniczących Rady do jednej osoby.
Radny Jan Hoffman – powiedział, że powyższa propozycja ze strony Przewodniczącego
Rady to nic innego jak lojalność Przewodniczącego wobec swoich kolegów za to iż nie
głosowali za odwołaniem go z pełnionej funkcji.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie poszczególnych zmian w Statucie
Gminy Łazy:
1) Wniosek formalny, aby w § 28 dodać punkt h w brzmieniu: „informacja Przewodniczącego
Rady o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji”,
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach przyjęła powyższy wniosek.
2) Wniosek, aby w 32 a w punkcie 2 liczbę osób ograniczyć do 150.
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Rada Miejska w Łazach przyjęła powyższy wniosek.
3) Wniosek, aby § 16 otrzymał brzmienie „ Rada wybiera Przewodniczącego
Wiceprzewodniczących”.

i dwóch

Rada Miejska w Łazach przyjęła powyższy wniosek.
4) W związku z powyższym wnioskiem § 19 i § 27 Statutu Gminy Łazy nie ulega zmianie.
5) W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Łazy tj. w Regulaminie Pracy Rady Miejskiej
w Łazach § 13 ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie:
„4. Interpelacje składa się pisemnie na ręce Przewodniczącego; Przewodniczący niezwłocznie
przekazuje interpelację adresatowi.5. Odpowiedzi na interpelację udziela się na piśmie nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji przez adresata.”
6) § 13 ust. 6 nie zostaje skreślony – pozostaje bez zmian.
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek stwierdził, że w Uchwale Rady
Miejskiej Łaz Nr XIX/158/2004 z 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Łazy wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Łaz,”
b) § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Radny będący przewodniczącym jednej z komisji stałych nie może być
przewodniczącym innej komisji stałej.”
c) § 16 otrzymuje brzmienie:
„Rada wybiera Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących”.
d) w § 19 słowo „jego” skreśla się,
e) § 28 otrzymuje brzmienie:
§ 28.
Porządek obrad sesji zwyczajnej obejmuje w szczególności:
a) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
b) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
c) interpelacje radnych,
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d) zapytania radnych,
e) sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał,
f) odpowiedzi na zapytania radnych,
g) wolne wnioski i informacje,
h) informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami i otrzymanej
korespondencji.”
f) § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 28 lit. „e” składa Burmistrz, albo osoba przez
niego upoważniona.”
g) po § 32 dodaje się nowy § 32a w brzmieniu:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

„§ 32a.
Inicjatywę uchwałodawczą posiadają także mieszkańcy Gminy na zasadach
określonych w niniejszym statucie (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza).
Projekt uchwały wymaga pisemnego poparcia, co najmniej 150 osób mających
czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Łazach na dzień
składania wniosku. Przepis § 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Projekt uchwały wraz z listą osób popierających składa się do
Przewodniczącego Rady. Lista osób popierających powinna zawierać co
najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz podpis osób
popierających.
Osoby popierające projekt uchwały mogą wskazać nie więcej niż trzy osoby
do reprezentacji przed organami Gminy. Reprezentantem może być radny.
Przewodniczący bada czy projekt uchwały odpowiada wymogom wskazanym
w ust. 1 – 4.
Jeżeli projekt spełnia wymogi określone wyżej Przewodniczący nadaje
projektowi bieg, po uzyskaniu stanowiska Burmistrza oraz służb prawnych
Urzędu w zakresie zgodności uchwały z prawem.
Jeżeli projekt nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 – 4 Przewodniczący
odmawia nadania mu biegu.”

h) przepis § 44 uchyla się,
2) w załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) § 13 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Interpelacje składa się pisemnie na ręce Przewodniczącego; Przewodniczący
niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedzi na interpelację udziela się na piśmie nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania interpelacji przez adresata.”
b) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14.
Zapytania składa się w sprawach problemów Gminy, innych niż

1.

wskazane

w § 13 ust. 2.
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2.

Zapytania są formułowane ustnie w trakcie sesji Rady. Jeżeli
odpowiedź

na zapytanie w trakcie sesji nie może być udzielona radny

może złożyć interpelację.”
c)

§ 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przebieg sesji utrwala się na nośnikach rejestrujących obraz i dźwięk.
Nośnik stanowi załącznik do protokołu.”

Innych propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – Maciej Kubiczek
uchwałę pod głosowanie.

– poddał

W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 9 głosów za, 2 głosy przeciwne,
2 głosy wstrzymujące się ) podjęła
Uchwałę Nr XXIX/247/09 w sprawie: zmian
Statutu Gminy Łazy.
Do punktu nr 15.
Sławomir Kania – Mecenas – przedstawił następujące propozycje zmian dotyczące diet dla
Radnych, Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z terenu Miasta i Gminy Łazy
Powiedział, że uchwale Rady Miejskiej w Łazach nr VII/84/07 z 30 lipca 2007 r. wprowadza
się następujące zmiany:
1) przepis § 2 otrzymuje brzmienie:
„§2
1. Dieta przysługuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale jeżeli radny brał
udział w sesjach i posiedzeniach komisji, których jest członkiem, a które miały
miejsce w danym miesiącu.
2. Wysokość diety ulega obniżeniu o 10% za każdą nieobecność radnego na:
1) sesji,
2) posiedzeniu komisji, której jest członkiem.
3. Jeżeli radny w ciągu danego miesiąca nie uczestniczył w żadnej zwołanej sesji ani
nie był obecny na żadnym zwołanym posiedzeniu komisji, której jest członkiem,
dieta za dany miesiąc ulega obniżeniu o połowę, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się jeżeli radny usprawiedliwi nieobecność:
1) zaświadczeniem lekarskim,
2) koniecznością wyjazdu służbowego jako radnego stwierdzoną poleceniem
wyjazdu służbowego.
2) przepis § 3 otrzymuje brzmienie:
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„ § 3.
Dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesji ustala się
dietę w wysokości 240 zł miesięcznie
2. W razie nieobecności na sesji dieta przysługuje jeżeli nieobecność zostanie
usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim lub wyjazdem służbowym
związanym z wykonywaną funkcją sołtysa lub przewodniczącego zarządu
osiedla.”
1.

3) przepis § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4
Podstawę do wypłacenia diety stanowi:
1) podpis radnego, sołtysa i przewodniczącego zarządu osiedla, złożony na liście
obecności prowadzonej przez Biuro Rady;
2) w razie nieobecności dokument usprawiedliwiający nieobecność wskazany w w § 2 ust.
4 i § 3 ust. 2”
4) przepis § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.
Radnemu przysługuje zwrot kosztów pojazdem samochodowym niebędącym własnością
gminy według stawek za jeden kilometr przebiegu według następujących zasad:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 -0,52 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł
2) dla motocykla - 0,2302 z ł
3) dla motoroweru - 0,1382 zł.”
Innych propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – Maciej Kubiczek
uchwałę pod głosowanie.

– poddał

W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 9 głosów za, 2 głosy przeciwne,
2 głosy wstrzymujące się ) podjęła
Uchwałę Nr XXIX/248/09 w sprawie: zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Łazach nr VII/84/07 z dnia 30 lipca 2007 roku.
Do punktu nr 16.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz odpowiadając Radnemu Zenonowi Głąb
poinformował, że w budynku OSP w Rokitnie Szlachecki ma być urządzona filia Biblioteki
Publicznej w Łazach, natomiast biblioteka szkolna pozostaje w obecnym miejscu, tj.
w budynku szkoły.
W sprawie wysypiska śmieci powiedział, że ustalony zostanie właściciel gruntu, wysypisko
zostanie likwidowane. Dodał, że niejednokrotnie zdarza się tak, iż to sami mieszkańcy
wywożą w pobliżu swoich domostw śmieci, a następnie domagają się ich posprzątania.
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Poinformował, że pobocza przy drogach gminnych, podobnie jak powiatowych są wykaszane
ale trawa nie jest zbierana, gdyż to podraża koszty. Umowa z wykonawcą nie przewiduje
zbierania przez wykonawcę skoszonej trawy.
Pan Burmistrz odpowiadając Radnej Marii Stempel poinformował, że zostały przyznane
nagrody roczne dla :
- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach w wysokości jednokrotnej pensji,
- Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy w wysokości dwukrotnej pensji,
- Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach w
wysokości dwukrotnej pensji.
Dodał, że nagrody te zostały przyznane za bardzo dobrą pracę i duże osiągnięcia jeżeli chodzi
o działalność tych placówek w ubiegłym roku.
Natomiast pozostałe wnioski zgłoszone przez Radnych, Sołtysów i Przewodniczących
Zarządów Osiedli z terenu MiG Łazy zostały przekazane do realizacji.
Następnie Pan Burmistrz zwrócił się do Radnych i Sołtysów aby sprawy wymagające
natychmiastowej interwencji, czy wyjaśnienia zgłaszali do tutejszego Urzędu niezwłocznie po
ich dostrzeżeniu, nie czekając na odbycie się sesji Rady Miejskiej w Łazach.
Do punktu nr 17.

Radny Zenon Głąb - poinformował, że przy Radzie Miejskiej w Łazach powstał Klub
Radnych „Niezależni”. Dodał, że stosowne dokumenty zostaną przekazane
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łazach.
Radna Marta Grzesia – poinformowała, że jest sponsor, który chce wykonać zatoczkę przy
kościele w Chruszczobrodzie. Dodała, że do tej pory nie ma wykonanego projektu i w
związku z tym zapytała, czy Gmina pomoże w tej sprawie, gdyż jest sponsor, który za darmo
chce wykonać roboty z własnego materiału.
Następnie poinformowała, że została podjęta ustawa państwowa dot. przyznania sołectwom
funduszu. Należy wspólnie z sołtysami zastanowić się jak tą szansę wykorzystać.
Wiesław Ludwikowski – Sołtys Sołectwa Niegowonice - powiedział, że na zadane pytania
na sesji kwietniowej otrzymał bardzo lakoniczne odpowiedzi. Pytania były następujące:
- zapytał, czy właściciele sklepów maja obowiązek zbierania i odprowadzenia odpadów w
taki sam sposób jak właściciele nieruchomości, i kto egzekwuje ten obowiązek,
- zapytał, gdzie mieszkańcy powinni wywozić odpady, które nie mieszczą się w żadnych
dostępnych pojemnikach,
- zgłosił,że należy przenieść dzwony do segregacji odpadów, które obecnie znajdują się przy
przystanku autobusowym, co powoduje złą wizytówkę Niegowonic w samym centrum.
Adam Pietras – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Łazach - zgłosił potrzebę
ustawienia znaku zabraniającego kąpieli psów w zalewie w Łazach.
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Czesław Korczyński – Sołtys Sołectwa Turza:
- zapytał kto jest odpowiedzialny za wykaszanie trawy przy chodniku od Turzy do Ciągowic,
- zgłosił potrzebę wyczyszczenia rowu melioracyjnego oraz wycięcia konarów przy drodze
wojewódzkiej.
Józef Nicoś – Sołtys Sołectwa Ciągowice:
- zgłosił, że podczas czyszczenia rowu wykonawca zdemontował kręgi przepustowe przy
posesjach i nie zostały one ponownie wstawione,
- powiedział, że należy dokończyć czyszczenie rowu przy drodze powiatowej oraz
zniwelowanie poboczy drogi.
Wojciech Cabala – Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 w Łazach:
- poprosił o ustawienie znaku STOP na słupie przy skrzyżowaniu ul.Okrzei i Konstytucji 3-go
Maja w Łazach,
- zgłosił potrzebę wyrównania parkingu w centrum Łaz oraz wyrównanie asfaltu przy kładce
kolejowej, gdyż zalegają kałuże wody po opadach deszczu,
- poprosił o ustawienie popielniczki przy wyjęciu z budynku Urzędu od strony parkingu.
Henryk Załoga – Sołtys sołectwa Hutki Kanki:
- zgłosił, że teren „Jury”( szczególnie drogi transportu rolnego, rzeka Mitręga oraz cała
przyroda ) jest dewastowany przez osoby jeżdżące quadami,
- ustalić częstsze wywożenie odpadów w okresie letnim,
- zgłosił potrzebę zamontowania 4 lamp oświetlenia ulicznego,
- poprosił o wyrównanie nawierzchni przy ogrodzeniu studni głębinowej.
Stanisław Zimny – Sołtys Sołectwa Niegowoniczki – podziękował za przydzielenie
środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Niegowonice.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – odczytał pismo
Biblioteki Śląskiej i pogratulował bardzo dobrych wyników dot. funkcjonowania Miejsko –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łazach, które stanowi załącznik do protokołu.
W/w pismo stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu nr 18.
Wobec wyczerpania dyskusji - Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek o godz.14.15
zamknął XXIX Sesję Rady Miejskiej w Łazach.
Protokół sporządziła :Małgorzata Jurkin
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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