Protokół Nr XXI/08
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
29 grudnia 2008 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady

- 15 radnych
- 13 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
Radni Rady Powiatu Zawierciańskiego
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 12 radnych
oraz że podejmowane uchwały będą prawomocne.
Do punktu nr 2.
-------------------Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że radni wraz z zawiadomieniami
o dzisiejszej sesji otrzymali proponowany porządek obrad oraz materiały.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady - odczytała proponowany porządek obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że do porządku obrad sesji wprowadzony jest
dodatkowy projekt uchwały w sprawie: wspólnej realizacji z Powiatem Zawierciańskim
zadania publicznego pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim” na terenie Powiatu Zawierciańskiego.
Ponadto Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek zapytał, czy ktoś z radnych proponuje
inne zmiany do porządku obrad sesji.

Radny Henryk Mogieła – powiedział, że do Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej wpłynął wniosek o wycofanie punktu 11 z porządku obrad a mianowicie:
„Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łazy”. Jednak wiąże się to z podjęciem uchwały w
sprawie budżetu Gminy na 2009 r.
W związku z powyższym poprosił o zarządzenie przerwy w obradach w celu
przedyskutowania przez Radnych w/w sprawy.
( Po przerwie w obradach )
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek formalny radnego
Mogieły i poddał pod głosowanie wycofanie z porządku punktu 11 „Podjęcie uchwały w
sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych w Gminie Łazy”.
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 2 głosy za wnioskiem o wycofanie punktu
z porządku obrad, 8 głosów przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące się ) odrzuciła wniosek
radnego Henryka Mogieły o wycofanie punktu 11 z porządku obrad a mianowicie:
„Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łazy”.
Innych uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z
dodatkowym punktem „ Podjęcie uchwały w sprawie: wspólnej realizacji z Powiatem
Zawierciańskim zadania publicznego pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w
Zagłębiu Dąbrowskim” na terenie Powiatu Zawierciańskiego.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej z dnia 29.12. 2008 roku jak niżej:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 listopada 2008 r.
4.Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między
sesjami Rady.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: budżetu Gminy Łazy na rok 2009.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2008.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Gmin
oraz przystąpienia Gminy Łazy do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Zawierciu Sp. z o.o w drodze przyjęcia darowizny części udziałów
od Gminy Zawiercie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie Gminy Łazy ustaloną przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
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w Siewierzu od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia 31 stycznia 2010 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Łazy
na lata 2008 -2011.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łazy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
gruntowej położonej w Grabowej przy ul. Szkolnej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Anny w Grabowej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Targi edukacyjne w Gminie Łazy”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich, w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2008 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Filary wiedzy i umiejętności
człowieka w kontekście procesów globalizacji i informatyzacji współczesnego świata
z perspektywy mieszkańca gminy Łazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, w ramach konkursu
01/POKL/9.5/2008 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Łazy a miastem
Katowice dotyczącego pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii
Kościoła Zielonoświątkowego.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały Nr XX/172/08 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łazy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2009”.
18.Podjęcie uchwały w sprawie: wspólnej realizacji z Powiatem Zawierciańskim
zadania publicznego pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim” na terenie Powiatu Zawierciańskiego.
19.Odpowiedzi na interpelacje.
20.Zapytania i wolne wnioski.
21.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 28 listopada 2008r.
Protokół były 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 28 listopada 2008 r.

Nr XX/08 z sesji Rady
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Do punktu nr 4.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – przedstawił informację dotyczącą
działalności
Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady, która stanowi załącznik do
protokołu.
Uwag i zapytań do przedłożonej informacji radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach stwierdził, że informacja dot. działalności
Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady została przyjęta przez Radę
Miejską przez aklamację.
Do punktu nr 5.
Radny Tadeusz Czop:
- zapytał Pana Burmistrza, dlaczego do dnia dzisiejszego nie otrzymał pisemnych
odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej sesji,
- następnie zapytał, kto imiennie odpowiada za nie przyjęcie wniosku
o dofinansowanie budowy drogi Ciągowice - Łazy ze względu na błędy formalne.
Prosi o pisemną odpowiedź.
Do punktu nr 6.
Maciej Kaczyński - Burmistrz Łaz - odczytał wystąpienie w sprawie projektu budżetu
Gminy Łazy na 2009 rok.
W/w wystąpienie stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady - Anna Staniaszek – odczytała pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie projektu budżetu Gminy Łazy na rok 2009
oraz pozytywna opinię RIO w sprawie możliwości finansowania deficytu.
W/w opinie w załączeniu.
Radny Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – przedstawił Radzie
Miejskiej w Łazach sprawozdanie Komisji Budżetowej nad projektem budżetu Gminy Łazy
na rok 2009 ( sprawozdanie w załączeniu ).
Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej odczytał również wniosek Komisji Budżetowej
sporządzony na posiedzeniu Komisji w dniu 8.12.2008 r. ( wniosek w załączeniu ).
Następnie zwrócił się do Burmistrza o ustosunkowanie się do wniosków Komisji Budżetowej
z dnia 8.12.2008r. , gdyż w przedłożonych autopoprawkach do budżetu w dniu 22.12.2008 r.
nie ma odniesienia do wszystkich wniosków Komisji.
Następnie powiedział, że jest to drugi budżet uchwalany przez Radę Miejska obecnej kadencji
i biorąc pod uwagę trudną sytuację finansowa Gminy, czternastomilionowe zadłużenie,
zwiększone wydatki na utrzymywanie pływalni budżet ten jest bardzo ambitny, gdyż zakłada
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w stosunku do ubiegłego roku o ponad 8,5 mln zł zwiększone dochody oraz o 11 mln.zł
zwiększone wydatki. Priorytety w zakresie inwestycji gminnych należy również ocenić
pozytywnie tj: modernizacja obiektów oświatowych oraz budowa i modernizacja dróg
gminnych, bezpieczeństwo publiczne – pierwszy etap monitoringu centrum miasta. Należy
jednak zauważyć, że w planie na rok 2009 brak jest wydatków na oczyszczalnię, coo może
stać się barierą rozwojową Gminy Łazy na następne lata. Dochody gminy w wysokości
37.096 tys.zł. Prognoza dochodów z tytułu udziału gminy w podatków CIT i PIT dotacja
i subwencje przyjęte zostały na podstawie wskaźników przesłanych w lipcu z Ministerstwa
Finansów w oparciu o planowany wzrost gospodarczy tj. 4,8% uważa za zbyt optymistyczne,
gdyż prawdopodobnie kryzys finansowy przełoży się na kryzys gospodarczy. Podobnie
dochody z funkcjonowania pływalni w wysokości 850 tys.zł. również są bardzo
optymistyczne. Pewne rezerwy w zakresie zwiększenia dochodów są możliwe w zakresie
sprzedaży praw do własności. Wykonanie 2008 roku wynosi 850 tys.zł, a w planie na 2009
rok tylko 600 tys.zł. Należy kontynuować wysiłki na rzecz ściągalności podatków
weryfikacji deklaracji podatkowych. Najważniejsze będzie pozyskanie środków z zewnątrz na
sfinansowanie inwestycji, modernizację szkół i dróg z RPO Województwa Śląskiego. Rok
ten będzie dla nas testem sprawności i współdziałania, ale największa odpowiedzialność
będzie spoczywała na Burmistrzu, gdyż on będzie realizował budżet. Niepokojącym jest fakt
iż nasza Gmina po raz kolejny nie złożyła wniosku o dofinansowanie z Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska. Wydatki w 40.199 tys.zł., w tym wydatki bieżące
w wysokości 29.023 tys.zł są określone realnie w granicach wykonania roku bieżącego.
Pewna niewiadomą z powodu pierwszego roku funkcjonowania jest wysokość kosztów
funkcjonowania pływalni, gdyż trudno jest wszystko przewidzieć, ale 2.200 tys.zł na
wszystkie obiekty OSiR może nie być wystarczające. Małe w stosunku do potrzeb są nakłady
na gospodarkę mieszkaniowa tylko 951 tys.zł i zaledwie 235 tys.zł. na inwestycje w tym 200
tys.zł na przebudowę noclegowni w Łazach. Uważa, że jeżeli otrzymamy 50% środków
dodatkowych, o które się staramy to będzie bardzo dobrze. Ponadto dodał, że zwiększenie o
450 tys.zł do wysokości 1.058 tys.zł środków na bieżące utrzymanie, w tym remonty dróg
jest szansą na poprawę stanu technicznego dróg i chodników. Sposób podziału środków jakie
pozostaną po doliczeniu kwoty na zimowe utrzymanie dróg budził zawsze kontrowersje.
Komisja Budżetowa rekomenduje podział tych środków na poszczególne miejscowości wg
liczby mieszkańców. Niepokojący jest wzrost kosztów utrzymania 2 etatowych
dzielnicowych, co w tym roku wynosi 134 tys.zł, prawie tyle samo co 3 etaty byłych
strażników miejskich, niepokojący jest fakt braku środków na ochronę zdrowia, na
profilaktykę. Dyskusję wywołała sprawa wzrostu rezerwy ogólnej o 150 tys.zł do wysokości
230 tys.zł. Rezerwę ogólną ustala się na wydatki bieżące. Burmistrz w swojej wypowiedzi
uzasadnia to faktem zwiększenia wydatków bieżących przejęciem wodociągów, co wskazuje
już cel przeznaczenia środków, co leży w kompetencji Rady. Zadłużenie gminy w wysokości
14.5 mln zł. powinno budzić obawy o finanse Gminy, jednak prawda jest taka, że przez kilka
lat będziemy musieli się z tym borykać. Sytuacja taka była wiadoma z chwilą podjęcia decyzji
o budowie basenu. Dodał, że na spotkanie Koła SLD zaprosił wielu byłych działaczy
samorządowych, zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym. Usłyszał tam wiele
cennych uwag, gdzie niektóre z nich wykorzystał, a z niektórymi podzieli się przy innej
okazji. Dodał, że budżet na 2009 rok jest budżetem bardzo ambitnym, należy wspierać
Burmistrza w działaniach, aby udało się budżet ten zrealizować. Stwierdził, że będzie
głosował za uchwaleniem przedłożonego projektu budżetu.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
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Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada
Miejska
w
Łazach
większością głosów
( 12 głosów za, 1 głos
wstrzymujący się )
podjęła
Uchwałę Nr XXI/181/08 w sprawie: budżetu Gminy
Łazy na 2009 rok.
Do punktu nr 7.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
do budżetu Gminy Łazy na rok 2008.
Radny Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – poinformował,
że opinia Komisji Budżetowej była pozytywna.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 11 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXI / 182 /08 w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2008.
Do punktu nr 8.
Sławomir Kania – Adwokat – poinformował, że przedmiotowa uchwała dotyczy przejęcia
części majątku RPWiK położonego na terenie naszej Gminy co poprzedzone musi zostać
podpisaniem stosownego porozumienia, którego treść jest załącznikiem do projektu uchwały.
Uchwała w sprawie: wyrażenia
zgody
na zawarcie Porozumienia
Gmin oraz
przystąpienia Gminy Łazy do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Zawierciu Sp. z o.o w drodze przyjęcia darowizny części udziałów od Gminy Zawiercie
w sposób szczegółowy reguluje sposób i tryb postępowania wraz z opisem poszczególnych
etapów działań przejęcia majątku a samo porozumienie reguluje zasady przystąpienia Gmin
do RPWiK.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że sprawa przejęcia majątku RPWiK była
szczegółowo omawiana na posiedzeniach Komisji. W posiedzenia tych uczestniczył
przedstawiciel firmy, który prezentował koncepcję wyłączenia części majątku RPWiK
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w Zawierciu i przekazania gminom, na terenie których prowadzona jest działalność spółki.
Powiedział, że działania te dotyczą już przyszłego roku i będzie to bardzo trudne zadanie.
Gmina musi utworzyć jednostkę, która będzie zarządzała tym majątkiem. Wiązało się to
będzie z kosztami i dlatego Rada musi otrzymać do przeanalizowania bardzo dokładny
biznesplan. Nim zostaną podjęte następne kroki sprawę należy bardzo dokładnie
przeanalizować.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz - powiedział, że od 2005 roku toczy się proces podziału
majątku RPWiK w Zawierciu. Obecnie ma przyjemność kierować tym procesem, który
rozpoczęty został poprzedniej kadencji. Dodał, że podziela obawy Radnego Nowaka, jednak
podjęty proces ma za zadanie uniknięcia wielu błędów.
Jednym z zadań własnych Gminy jest zaopatrzenie w wodę i my musimy to zrobić w celu
zapewnienia mieszkańcom wody. Jeżeli chodzi o formę prawną to będziemy mieć kontrolę
nad tą spółką, bo właścicielem majątku będzie Gmina.
Zawsze istnieją pewne obawy, a my musimy znaleźć odpowiedniego zarządcę. Poinformował
także, że w Gminie Ogrodzieniec taka spółka już funkcjonuje i spełnia wszelkie oczekiwania.
Planujemy na podobnych zasadach utworzenie komunikacji miejsko-gminnej. Pozytywnym
aspektem jest tworzenie nowych miejsc pracy w tych spółkach.
Jan Hoffman – Radny – powiedział, że ma obawy co do funkcjonowania utworzonej spółki,
gdyż rurociągi są w bardzo złym stanie, na naszym terenie działają 3 odżelaziacze, które
podrażają eksploatację wody oraz brak fachowca do obsługi urządzeń wodociągowych.
Uważa, że cena wody znacznie wzrośnie co zostanie negatywnie odebrane wśród
mieszkańców. Dodał, że np. Dąbrowa Górnicza, która ma wodociągi ( niemieckie )
to jeszcze Gmina dopłaca do tej wody. Stąd ma obawy dot. w przyszłości ceny wody.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że tak jak Radny Hoffman zauważył jest
możliwość przez Gminę dopłaty do stawek wody. Do tej pory do tych stawek wody
pobieranych przez RPWiK Gmina nie dokłada żadnych pieniędzy. Jeżeli Gmina przejmie tą
funkcję organizatora tego Przedsiębiorstwa Wodociągowego to przez okres 18 miesięcy od
dnia przejęcia ustanawia się tzw.taryfy tymczasowe. Wojewoda Śląski stoi na stanowisku, że
do tych tymczasowych taryf przez okres 18 miesięcy nie można dopłacać. Po tym okresie,
kiedy nasze Przedsiębiorstwo Wodociągowe sporządzi pierwszą taryfę, wówczas Rada może
tą wodę dotować. W praktyce jest to w ten sposób, że do określonej stawki 1m3 Gmina
dopłaca pewną kwotę. Istnieje więc prawna możliwość, aby Gmina dopłacała do ceny wody.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 10 głosów za, 2 wstrzymujących się )
podjęła
Uchwałę Nr XXI / 183 /08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie
Porozumienia
Gmin oraz przystąpienia Gminy Łazy do spółki Rejonowe
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu Sp. z o.o w drodze przyjęcia
darowizny części udziałów od Gminy Zawiercie

Do punktu nr 9.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łazy ustaloną przez Zakład Usług
Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia 31 stycznia 2010 r.
Powiedział, że proponowana stawka dla wody to: 1m3 wody – 3,53 zł/m3 ( netto ) jest to
wzrost o 7% w stosunku do roku 2008.
Opłata abonamentowa dla odbiorców wyposażonych w wodomierze utrzymuje się
na poziomie roku 2008. Dodał również, że jeżeli Rada Miejska nie podejmie uchwały w tej
sprawie to i tak z mocy prawa taryfa wejdzie w życie.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 2 głosów za,
7 głosów przeciw,
3 głosach wstrzymujących się ) nie podjęła uchwały w sprawie : zatwierdzenia taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łazy ustaloną przez Zakład
Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia 31
stycznia 2010 r.
Do punktu nr 10.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Łazy na lata 2008 -2011. Powiedział, że poprzedni
dokument został przyjęty przez tutejszą Radę w 2004 roku, a ustawodawca nakłada na gminy
obowiązek aktualizacji tego dokumentu co 4 lata. W związku z powyższym projekt uchwały
wraz z planem został szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji i przedłożony Radzie
Miejskiej w Łazach do zatwierdzenia.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
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W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 11 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXI/ 174/08
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011”.
Do punktu nr 11.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łazy.
Powiedział, ze przedmiotowa uchwała dotyczy wypłaty ekwiwalentu członkom OSP, którzy
uczestniczą w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP
lub Gminę. Jest to ekwiwalent przysługujący również w sytuacjach, gdy strażak jest osobą nie
pozostająca w stosunku pracy. Propozycja jest aby stawka wynosiła 5 zł. na 1 godzinę
udziału w działaniu ratowniczym.
Henryk Mogieła – Radny – powiedział, że propozycja 5 zł za godzinę budzi wiele
kontrowersji. Uważa, że kwota ta jest zbyt mała w związku z czym w ciągu roku
budżetowego będziemy występować o zwiększenie tej kwoty. Zdania strażaków są
podzielone, niektórzy uważają, że wolą w działaniach ratowniczych brać udział za darmo, tak
jak dotychczas niż za tak małą kwotę jak 5 zł. Jest również możliwość, aby strażak zrzekł się
przysługującego ekwiwalentu i przekazał go np. na rzecz swojej jednostki.
Jan Hoffman – Radny – stwierdził, że skoro jest to ochotnicza straż pożarna to powinna
działać za darmo, gdyż dzisiaj uchwalamy 5 zł na godzinę, a w niedługim czasie 15 zł. Jeżeli
chcą działać to za darmo.
Henryk Mogieła – Radny – powiedział, że Radny Hoffman źle zrozumiał jego wcześniejszą
wypowiedź. Strażacy pieniędzy nie chcą, jednak ustawodawca taką możliwość przewidział
i w związku z tym powstał projekt uchwały, który budzi wiele kontrowersji. Strażacy na
Miejsko – gminnym Zarządzie OSP zrzekli się tych pieniędzy i poprosili Burmistrza o
zakupienie za te pieniądze sprzęt, jednak jest to niemożliwe.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że zgodnie z ustawą Burmistrz miał
obowiązek przygotowania i przedstawienia Radzie projektu uchwały w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gminie Łazy. Rada musi przegłosować ten projekt uchwały, gdyż na Radzie ciąży taki
obowiązek ustawowy. Co do wysokości kwoty ekwiwalentu są pewne kontrowersje, myśmy
posiłkowali się informacjami z Gmin ościennych, gdzie również takie kwoty obowiązują.
Uchwała musi zostać podjęta, a co do wysokości to w ciągu roku można występować
o zmianę.
Marta Grzesia – Radna – powiedziała, że jeżeli dzisiaj nie podejmiemy przedłożonej
uchwały to i tak na następnej sesji będziemy musieli ją podjąć. Zwróciła się do radnych
o rozsądek i o podjecie uchwały w tej sprawie.
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Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – zwracając się do radnych powiedział, że nie należy
traktować tego w ten sposób, iż strażacy wyciągają ręce po pieniądze. Jest to nieprawda.
Strażacy chcieli na sprzęt te pieniądze przeznaczyć, jednak jest to niemożliwe.
Na zebraniach sprawozdawczych kiedy jest temat sprawozdania z działalności OSP również
w niektórych jednostkach są wyczytywane ilości godzin, które przepracowali strażacy
ochotnicy na rzecz danej jednostki. Jest taka możliwość , że w momencie kiedy te pieniądze
będą wypłacane strażak ochotnik może wpłacić na rzecz swojej macierzystej jednostki.
Przypomniał, że na OSP w tym roku oprócz środków zabezpieczonych w budżecie
wydaliśmy dodatkowo ok. 31 tys.zł.na sprzęt, na ubrania ochronne i trudno było znaleźć klucz
według którego były przydzielane środki na poszczególne jednostki.
Dodał, że jednostki, które będą częściej wyjeżdżały do pożaru otrzymają więcej środków
finansowych z uwagi na to, iż zużycie sprzętu, czy ubrań będzie większe i podział środków
będzie ułatwiony.
Uważa, że intencja przy podejmowaniu takiej ustawy była bardzo słuszna jednak nikt nie
zastanawiał się nad tym, że „gdzie pieniądze tam rzeczywiście może się skończyć OSP”.
Jest pewien, że w naszej Gminie tak się nie skończy.
Zaapelował do Rady o przyjęcie tej uchwały i poprosił o zaakceptowanie kwoty
z przeznaczeniem na ten cel.
Podsumowując swoją wypowiedź Burmistrz podkreślił, że żadna kwota nie zrekompensuje
tego, że się narażają na utratę zdrowia, czasami życia po to żeby ludzki dobytek i życie
ratować.
Wobec braku chętnych do zabierania głosu w powyższej sprawie Przewodniczący zamknął
dyskusję.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą inne uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 11 głosów za, 1 wstrzymującym się )
podjęła
Uchwałę Nr XXI/175/08 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łazy.

Do punktu nr 12.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił projekt uchwały w sprawie: udzielenia bonifikaty
od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Grabowej przy ul. Szkolnej na rzecz
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Grabowej.
Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
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Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie ( 12 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XXI/176/08 w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
gruntowej położonej w Grabowej przy ul. Szkolnej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Anny w Grabowej.
Do punktu nr 13.
Agnieszka Perkowska – Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Targi edukacyjne w Gminie
Łazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach
wiejskich, w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2008 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Marta Grzesia – Radna – podziękowała Pani Perkowskiej za pomoc w przygotowaniu
4 wniosków, na które zostały pozyskane środki finansowe. Jak również kierownictwu SP
ZOZ za staranie się o środki finansowe na remont Ośrodka Zdrowia w Chruszczobrodzie.
Wobec braku chętnych do zabierania głosu w powyższej sprawie Przewodniczący zamknął
dyskusję.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą inne uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 11 głosów za, )
podjęła Uchwałę
Nr XXI/177/08 w sprawie: zatwierdzenia projektu „Targi edukacyjne w Gminie Łazy”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich, w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2008 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do punktu nr 14.
Agnieszka Perkowska – Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami –
omówiła sprawę związaną z przedłożonym projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia
projektu „Filary wiedzy i umiejętności człowieka w kontekście procesów globalizacji
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i informatyzacji współczesnego świata z perspektywy mieszkańca gminy Łazy” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach” Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, w
ramach konkursu 01/POKL/9.5/2008 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Chętnych do zabierania głosu w powyższej sprawie nie stwierdzono.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą inne uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 11 głosów za, )
podjęła Uchwałę
Nr XXI/178/08 w sprawie: zatwierdzenia projektu „Filary wiedzy i umiejętności
człowieka w kontekście procesów globalizacji i informatyzacji współczesnego świata z
perspektywy mieszkańca gminy Łazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, w ramach konkursu 01/POKL/
9.5/2008 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do punktu nr 15.
Bożena Miklas– Kierownik Wydziału Edukacji – przedstawiła Radzie projekt uchwały w
sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Łazy a miastem Katowice dotyczącego
pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła
Zielonoświątkowego.
Chętnych do zabierania głosu w powyższej sprawie nie stwierdzono.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą inne uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 11 głosów za, )
podjęła Uchwałę
Nr XXI/179/08 w sprawie:zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Łazy a miastem
Katowice dotyczącego pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii
Kościoła Zielonoświątkowego.
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Do punktu nr 16.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany do
uchwały Nr XX/172/08 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości.
Chętnych do zabierania głosu w powyższej sprawie nie stwierdzono i wobec tego
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą inne uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 11 głosów za, )
podjęła Uchwałę
Nr XXI/180/08 w sprawie: zmiany do uchwały Nr XX/172/08 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
Do punktu nr 17.
Agnieszka Perkowska – Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łazy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2009”.
Marta Grzesia – Radna – powiedziała, że jesteśmy Gminą i wyjątkowym Urzędem, który
tak pomaga organizacjom pozarządowym za co Władzom Gminy podziękowała.
Chętnych do zabierania głosu w powyższej sprawie nie stwierdzono i wobec tego
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą inne uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 11 głosów za, ) podjęła Uchwałę
Nr XXI/181/08 w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łazy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2009”.
Do punktu nr 18.
Agnieszka Perkowska – Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wspólnej realizacji z Powiatem Zawierciańskim
zadania publicznego pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim” na terenie Powiatu Zawierciańskiego
Chętnych do zabierania głosu w powyższej sprawie nie stwierdzono i wobec tego
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą inne uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 11 głosów za, ) podjęła Uchwałę
Nr XXI/182/08 w sprawie: wspólnej realizacji z Powiatem Zawierciańskim
zadania publicznego pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim” na terenie Powiatu Zawierciańskiego.
Do punktu nr 19.
Maciej Kaczyński Burmistrz Łaz – odnosząc się do interpelacji Radnego Tadeusza Czopa
powiedział, że pisemne odpowiedzi na interpelacji z poprzedniej sesji zostały wysłane
pocztą, z zachowaniem odpowiednich terminów. Jeden egzemplarz odpowiedzi na
interpelacje, znajduje się jak zwykle u Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach.
W związku z powyższym w żaden sposób nie występuje tutaj lekceważenie Pana Radnego.
Następnie stwierdził, że zawsze kiedy Pan Radny Czop zwraca się o udzielenie pisemnej
odpowiedzi powstają wątpliwości czy jest to interpelacja, czy jest to prowokacja, mamy
również trudności ze sformułowaniem zadanego pytania. Jeśli chodzi o odpowiedź to można
się mniej, więcej domyślać o co chodzi. Nad zgłoszonym przez Pana Radnego pytaniem
długo się zastanawiamy o co w nim chodziło.
Pan Burmistrz poinformował także, że nie ma obowiązku aby na zadane na sesji i na tej samej
sesji odpowiedziane interpelacje udzielać dodatkowo odpowiedzi na piśmie, tym bardziej co
można zauważyć w dniu dzisiejszym, po zakończeniu 5 punktu obrad sesji tj.: „Interpelacje”
- Pan Radny Czop opuszcza obrady i jest „wielkim nieobecnym” każdej lub większości sesji.
Natomiast odpowiadając na pytanie - kto odpowiada za błędy formalne dot. drogi CiągowiceŁazy powiedział, że wnioskodawcą było Starostwo Powiatowe, a Gmina Łazy była jedynie
partnerem.
Uważa, że zgłoszona Przez Radnego sprawa to nie była interpelacja lecz prowokacja. Fakt
jest taki, że z przyczyn formalnych wniosek nie przeszedł. W podobny sposób był wypełniony
wniosek na ul.Kościuszki w Wysokiej i nie była ta kwestia poruszana jako błąd formalny.
Jeżeli chodzi o wnioski to jest dużo przy tej okazji dyskusji i różna jest interpretacja. Uważa,
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że nie ma sensu w tej sprawie dalej rozmawiać. Kończąc wypowiedź Pan Burmistrz
stwierdził, iż uważa, że udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Radnego
Tadeusza Czopa.
Do punktu nr 20.
Przewodniczący Rady, Radni Rady Miejskiej w Łazach, Sołtysi wspólnie z Burmistrzem Łaz
i pracownikami tut. Urzędu złożyli sobie nawzajem Życzenia Noworoczne i podzięko wania za owocną dotychczasowa współpracę i wspólne osiągnięcia, życząc sobie realizacji
wszystkich zamierzonych celów w 2009 r.
Do punktu nr 21.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 13.30 ogłosił zamknięcie XXI sesji
Rady Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła Małgorzata Jurkin
Teresa Kurzacz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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