Protokół Nr XXVIII/09
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łazach
odbytej w dniu 6 lipca 2009 roku o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Łazach
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady
Nieobecni

- 15 Radnych
- 13 Radnych (zgodnie z załącznikiem nr 1)
- Radny Zbigniew Wudarczyk
- Radna Marta Grzesica

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 M i G w Łazach
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łazach
Radni Rady Powiatu Zawierciańskiego
Mieszkańcy M i G 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 13
radnych oraz, że podejmowane uchwały będą prawomocne.
Do punktu nr 2.
-------------------Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że dzisiejsza nadzwyczajna sesja
zwołana została na wniosek grupy 8 Radnych, tj. Maciej Kubiczek, Ryszard Żmuda, Henryk
Mogieła, Marcin Wałcerz, Leszek Bogłowski, Stefan Kubasik, Anna Staniaszek, Marta
Grzesica
Radni wraz z zawiadomieniami o dzisiejszej sesji otrzymali proponowany porządek obrad
materiały. Stwierdził, iż porządek obrad zgodnie z przepisami nie ulega zmianie.
Następnie odczytał porządek obrad przedłożony przez wnioskodawców, zgodnie z art.20
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj.:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
4.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju i
Promocji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetowej.

6.Zamknięcie sesji.
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek - zapytał, kto z Radnych chce zabrać
głos.
Radny Tadeusz Czop – poprosił o przedłożenie Radnym do wglądu oryginału wniosku
o zwołanie tej sesji. Następnie zapytał jak to się stało, że Pani Radna Staniaszek, która była za
granicą w dniu 3 lipca, a wróciła 4 lipca podpisała się pod wnioskiem, na którym widnieje
data 3 lipca. Wspomniał radny również o Radnej Marcie Grzesicy, której również na terenie
Łaz nie było. Zapytał kto pojechał po podpis Radnej Grzesicy. Czy był to któryś z
pracowników Urzędu, który pojechał uzyskać podpis i na czyje polecenie.
Następnie poprosił o opinię prawną w sprawie zwołania tej sesji, gdyż najpierw powinna
odbyć się dyskusja w gronie Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju i Promocji oraz Komisji
Budżetowej i członkowie tych komisji powinni wydać stosowne opinie co do wniosku.
Uważa działanie tego typu za niedemokratyczne, jest to dla grupy 4 Radnych odwet
polityczny Pana Przewodniczącego i dziwi się niektórym Radnym, którzy nie pracowali w
Komisji Rewizyjnej a podpisali wniosek o jego odwołanie z pracy w tej komisji. Radny
dodał, że jeżeli jako członek Komisji zadaje niewygodne pytania to nie znaczy, że nie może
brać udziału w tej Komisji. Jeśli Pan Burmistrz Kaczyński boi się kontroli Komisji
Rewizyjnej to inny organ będzie przeprowadzał kontrole – wspomniał Radny Czop.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną.
Wpłynął wniosek 3.07.09 r. i Przewodniczący Rady jest zobligowany zwołać ją w terminie
7 dni. Dzisiaj jest 6 lipca, wiec termin jest zachowany. Jeżeli Pan Radny Czop uważa,
że uprzednie zmiany w Komisjach wymagają zaopiniowania przez konkretne Komisje
to poprosił Radnego Czopa o wskazanie konkretnego przepisu.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – powiedział, że sam osobiście pojechał
do Radnej Marty Grzesicy, która wyraziła chęć i złożyła podpis pod wnioskiem oraz
stosownymi uchwałami.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że należy jeszcze wyjaśnienie odnośnie Pani
Radnej Anny Staniaszek. Zwrócił się bezpośrednio do Pani Radnej Anny Staniaszek kiedy
podpisała ten dokument. Jeżeli prawdą jest, że Pani Radnej Anny Staniaszek 3 lipca nie było
w kraju to nabieramy podejrzeń, że albo podpis został sfałszowany, albo antydatowany.
Państwo Radni podpisując się pod tym wnioskiem wszyscy firmujecie także podpis Pani
Staniaszek – dodał Radny Nowak.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – powiedział, że Pani Radna Anna Staniaszek
podpisała wniosek w sobotę. Jednak jak wiadomo, aby złożyć wniosek niezbędne jest
podparcie 4 Radnych. W piątek 3 lipca pod wnioskiem podpisała się część osób w sobotę
druga część, stąd Radni otrzymali materiały na sesję dopiero przed południem.
Wiceprzewodnicząca Rady Anna Staniaszek – powiedziała, że to jest jej podpis, nie jest on
sfałszowany, a na wczasach była do 3 lipca tj. do piątku.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – stwierdził, że Radny Hoffman bez
usprawiedliwienia opuścił obrady.
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek - poddał pod głosowanie przedłożony
porządek obrad, przypominając, iż nie podlega on zmianom.
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W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (8 głosów za, 2 głosy przeciwne, 2 głosy
wstrzymujące się ) przyjęła porządek obrad XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miejskiej w Łazach, jak wyżej.
Do punktu nr 3.
-------------------Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
W trakcie odczytywanie uzasadnienia na salę obrad przybył Radny Hoffman.
Treść uzasadnienia, którą odczytał Przewodniczący Rady jest następująca:
„Nawiązując do wniosku grupy Radnych dotyczącego składu osobowego Komisji
Rewizyjnej to Radny Tadeusz Czop od początku pełnienia funkcji Radnego w sposób
lekceważący traktuje pracę w Radzie Miejskiej a tym samym w tak ważnej, z punktu
widzenia kontroli organu wykonawczego Komisji Rewizyjnej, uniemożliwiając jej sprawne
funkcjonowanie.
Do większości spraw, które są przedmiotem Komisji podchodzi w sposób ignorancki!
Niejednokrotnie nie bierze udziału w Komisji oraz w kontrolach przeprowadzanych przez
Komisję Rewizyjną, spóźnia się, pojawiając się na kilka minut niejednokrotnie w celu
podpisania listy obecności, łamiąc tym samym Regulamin Rady Miejskiej.
Takie sytuacje są niedopuszczalne, godzą w autorytet całej Rady i są szkodliwe dla
dalszej pracy Komisji Rewizyjnej stąd wnioskujemy o wykluczenie Radnego Czopa ze składu
osobowego Komisji.”
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – zapytał, czy Radni mają uwagi do
projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Uchwała została poddana pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (8 głosów za, 3 głosy przeciwne, dwóch
członków Rady nie brało udziału w głosowaniu) podjęła Uchwałę Nr XXVIII/236/09 w
sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

Do punktu nr 4.
--------------------Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju i Promocji.
Treść uzasadnienia jest następująca:
„Komisja Rozwoju i Promocji, której przewodniczy Radna Maria Stempel, i której
członkiem jest Radny Jan Hoffman - jak sama nazwa wskazuje zajmuje się szeroko pojętą
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sferą rozwoju Gminy. Co za tym idzie Komisja ta inicjuje i opiniuje uchwały mające
decydujący wpływ na rozwijanie się Naszej Gminy: jak plany zagospodarowania
przestrzennego, programy gospodarcze czy uchwały w sprawie realizacji projektów unijnych.
Pani Przewodnicząca Stempel nie realizuje przyjętego przez Radę Miejską planu pracy
Komisji, skupiając ją tylko i wyłącznie na opiniowaniu projektów uchwał. Ponadto w naszej
ocenie Pani Maria Stempel nie posiada odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia, aby
zajmować tak odpowiedzialne stanowisko. Jej wiedza nie pozwala jej merytorycznie odnosić
się do wszystkich zagadnień, a kierowanie tak ważną komisją musi z natury rzeczy być
świadome i odpowiedzialne.
Naganne zachowanie Radnej Stempel i skandaliczne wybryki Radnego Hoffmana
wobec Koleżanek i Kolegów Radnych stały się w ostatnim czasie normą, która jest dla nas nie
do przyjęcia. W/w Radni niejednokrotnie zachowują się wulgarnie w stosunku do
pracowników Urzędu, w tym także do kierowników wydziałów. Takie zachowanie nie
przystoi osobom wybranym w wyborach powszechnych, tym bardziej kobiecie, która na
dodatek jest Przewodniczącą Komisji Rady Miejskiej! Radna Stempel wraz z Radnym
Hoffmanem swym zachowaniem i postępowaniem udowadniają, iż są Radnymi swoich
obwodów wyborczych a nie reprezentantami całej Gminy Łazy.
Łamanie Statutu Gminy Łazy oraz Regulaminu Rady Miejskiej przez obojga Państwa
stało się notoryczne! Komisja odstaje poziomem kultury i zachowania od innych, o pracy
merytorycznej nie wspominając. Radny Hoffman przekracza wszelkie granice dobrego
smaku!
Wnosimy więc o odwołanie ze składu Komisji Rozwoju i Promocji radnej Stempel i
radnego Hoffmana. Dalsze uczestniczenie tej pary radnych w pracach komisji, tak ważnej w
dzisiejszych czasach jest urągające dla całej Rady.”
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek otworzył dyskusję.
Radny Jan Hoffman – powiedział, że czytając ten „śmieć” nasuwa mu się pytanie – Na
jakiej podstawie Radni, którzy podpisali się pod wnioskiem, a żaden z nich nie pracuje w
Komisji Rozwoju i Promocji uważają, że Pani Radna Maria Stempel nie „nadaje się”
na Przewodniczącą tej Komisji.
Radna Maria Stempel – powiedziała, że przed dwoma laty na początku kadencji, wszyscy
„lataliście” za mną abym była Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, gdyż byłam w waszej
„klice” jak to mówi Pan Tadeusz Czop. Pan Leszek Bogłowski Wiceprzewodniczący Rady
chciał jej wejść do …. Radna nie dokończyła myśli.
Kontynuując powiedziała, że uznawana była za bardzo dobrą, wyśmienitą, bardzo dobrze
znającą się na wszystkich sprawach, żaden Radny nie był taki kompetentny jak ona. Dzwoniły
do niej telefony i lubiły ją Pana Bogłowskiego dzieci. Mówiły na nią „ciocia Marysia”.
Następnie zwróciła się do Pana Przewodniczącego Bogłowskiego jaką opinię ma na kolei, bo
tam pracowała wiele lat, a Pan Bogłowski niewiadomo ile jeszcze popracuje, bo go niebawem
zwolnią. Nie zależy Radnej na utracie 200 zł, będzie za to miała spokojniejsze życie,
spokojniej będzie uczestniczyła w posiedzeniu komisji. Jednak jest zadowolona, bo wybrali ja
wyborcy, którzy jej ufają, gdyż upomina się o krzywdę ludzką. Gdy zadaje niewygodne
pytania to Pan Burmistrz wielokrotnie krzyczy, macha rękami i mówi, że jest niewinny. Jeżeli
ktoś jest niewinny to siedzi cicho i nic się nie odzywa.
Ma powody żeby się denerwować i nieładnie zachowywać, gdyż np. wniosek w Urzędzie
nie jest rozpatrywany przez 2 lata, a dopiero po jej interwencji. Po jej interwencji podpisane
zostały akty notarialne dla ludzi o kupno mieszkania.

4

Następnie zwracając się do Pana Radnego Bogłowskiego powiedziała, że osobiście jest
pracowitą osobą i gdyby Pan Bogłowski wykonał tyle pracy co ona to byłaby to dla niego
pochwała. Nie lubi „leserów”, nie lubi jeśli ktoś się „ślizga na czyimś tyłku”. Ludzie takiej
osoby jak ja potrzebują w Radzie, aby walczyć o dobro mieszkańców, o biednych
mieszkańców. Pan Burmistrz nie tonował mnie bo uważa, że ja coś wymyślam. Jeśli Radni
chcą to przychylą się do odwołania, gdyż i tak nie zwojuje świata. Zwracając się do Pana
Bogłowskiego powiedziała, że ma do niego żal, bo jest „dwulicowy” i takie postępowanie jak
Pana Bogłowskiego nie mieści jej się w głowie.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady – powiedział ad vocem, że Rada Miejska w
Łazach powołuje i Rada Miejska odwołuje, a nie on jako Leszek Bogłowski. Nie rozumie
dlaczego Pani Maria skupiła się akurat na nim. W uzasadnieniu do uchwały z poprzedniej
nadzwyczajnej sesji jest zapis, że Wiceprzewodniczący jest nierobem, gdyż bierze pieniądze
nie wiadomo za co. Powiedział, że dziwi się Pani Radnej Stempel, gdyż wiele razy wspólnie
organizowali różne imprezy dla dzieci, załatwiali różne sprawy i w tej sytuacji stwierdza, że
Pani Maria Stempel jest „dwulicowa” i daje się napuszczać, aby nieprawdę o nim mówili.
Jest mu przykro, gdy ktoś mówi że on nic nie robi. Poza tym uważa, że wyborcy ocenią jego
postępowanie. Następnie zapytał, skąd Pani Maria Stempel wie, że będzie on zwolniony
z pracy. Powiedział, że dobrze, iż dowiedział się również, iż grupa Radnych prowadzi w
stosunku do niego antykampanię wyborczą. Powiedział, że nie życzy sobie żeby z tych
powodów go straszyć. Następnie zapytał, skąd Radni wiedzą, że w ogóle będzie on startował
w kolejnych wyborach. Zwracając się do Radnego Czopa powiedział, aby spojrzał w lustro
i zastanowił się, czy rzeczywiście Radny Czop jest takim ideałem, a on „dnem”. Wiele rzeczy
potrafił dla Gminy załatwić i nie życzy sobie żeby go straszyć i pomawiać.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – zwracając się do Radnej Stempel powiedział,
że Radna zostaje wykluczana z komisji, a nie z funkcji Radnej. W Naszej Radzie działa
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej, do której Radną stempel możemy
skierować, jeśli wyrazi na to chęć, gdyż Radna zajmuje się ludźmi biednymi i uciśnionymi.
Radny Tadeusz Czop – zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Bogłowskiego, aby
dokładnie przeczytał zarzut w uzasadnieniu, po czym zdementował to co powiedział lub
przeprosił.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że wystąpienie Pana Wiceprzewodniczącego Rady
Bogłowskiego to są czcze insynuacje, bez żadnego pokrycia. To co napisane jest w
uzasadnieniu załączonym do wniosku o odwołanie Przewodniczącego Kubiczka to dotyczyło
zarzutu Przewodniczącemu Rady, że nie wyznacza zadań, a nie że Wiceprzewodniczący Rady
nic nie robi. Następnie powiedział, że wyprasza sobie insynuacje, że macza palce w jakiś
sprawach kadrowych dotyczących Pana Bogłowskiego.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady – powiedział, że w zarzucie pisze, że
Wiceprzewodniczący Rady nic nie robią i nie wiadomo za co biorą pieniądze, jest mu przykro
z tego powodu. Jeśli źle wysłowił się i ktoś poczuł się urażonym to może przeprosić.
Radny Zenon Głąb – powiedział, że jest młodym Radnym i przeraża go to co dzieje się w tej
Radzie. Powiedział, że należy umieć wygrywać i przegrywać oraz trzeba umieć się zachować.
To co dzieje się na dzisiejszej sesji to odbiera mu chęć pracy w tej Radzie. Nie podoba mu się
tzw. polowanie na Radnych i nie podoba mu się zachowanie Przewodniczącego Rady.
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Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – powiedział, że on jako Przewodniczący
również się wstydzi za zachowanie Radnego podczas pobytu w Markvartowicach, gdyż
Radny był tam wśród dzieci a był pod wpływem alkoholu, mówiąc delikatnie – dodał
Przewodniczący.
Radny Zenon Głąb – powiedział, że w tej Radzie tak nie będzie, że wszyscy w tej Radzie
muszą podporządkować się Przewodniczącemu, gdyż Przewodniczący ma władzę.
Powiedział, że nie jest złośliwy i aby „Przewodniczący lepiej nie wywoływał wilka z lasu, bo
ten wilk go może ugryźć”.
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – „podziękował” za pogróżki pod jego
adresem, zamknął dyskusję, po czym zapytał, czy Radni mają uwagi do projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Uchwała została poddana pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 7 głosów za, 3 głosy przeciwne, 1 głos
wstrzymujący się ) podjęła Uchwałę Nr XXVIII/237/09 w sprawie: zmiany w składzie
osobowym Komisji Rozwoju i Promocji.
Do punktu nr 5.
-------------------Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetowej.
Treść uzasadnienia jest następująca:
„W przypadku Komisji Budżetowej mamy do czynienia ze zjawiskiem przerostu
formy nad treścią. Przewodniczący Władysław Nowak uważa się za doświadczonego
samorządowca, zaś w naszej ocenie spędza za dużo czasu na bezproduktywne dyskusje, nie
wykazuje żadnej inicjatywy, nie wyznacza kierunku i obszaru, w jakim powinna poruszać się
Komisja.
Zamiast skupiać się na sprawach istotnych z punktu widzenia interesów wspólnoty
samorządowej Przewodniczący Nowak w trakcie obrad Komisji porusza mnóstwo
nieznaczących wątków dygresyjnych niemających związku z meritum obrad, wprowadzając
tym samym nerwową i chaotyczną atmosferę.
Zauważyć także trzeba, że podobne zjawisko reprezentuje także w trakcie sesji,
uprawiając tym samym swoistą autopromocję, a w konsekwencji traci cenny czas koleżanek i
kolegów Radnych. Nie posiada więc odpowiednich cech aby zasiadać w tak ważnej w
czasach kryzysu Komisji.
Nie radzi sobie także ze skandalicznym zachowaniem jednego z członków Komisji,
tj. notorycznym spóźnianiem się, odbieraniem telefonów komórkowych w trakcie trwania
komisji, częstym opuszczaniem obrad bez usprawiedliwienia.
Komisja Budżetowa uważana jest za jedno z ważniejszych ogniw organu
stanowiącego i kontrolnego a zatem biorąc pod uwagę wcześniej przytoczone argumenty
wnioskujemy więc o odwołanie Władysława Nowaka ze składu Komisji Budżetowej”.
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Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek otworzył dyskusję.
Radny Władysław Nowak – odniósł się ogólnie do przedmiotu obrad dzisiejszych sesji.
Powiedział, że w samorządzie pracuje od wielu lat. Podczas jego pracy w samorządzie
niejednokrotnie były próby odwołania Przewodniczącego Rady, niekiedy bezskuteczne,
jednak nie miały nigdy takiego odzwierciedlenia jak w dniu dzisiejszym. Takich sytuacji,
takiej „bijatyki” jak dzisiaj Radny nie pamięta, nie było takich. Uważa, że jest to procedura
antydemokratyczna i uważa, że Przewodniczący zwołując dzisiejszą - drugą nadzwyczajną
sesję udowodnił po raz kolejny, że nie nadaje się na Przewodniczącego Rady.
Następnie odczytał wystąpienie w sprawie jego odwołania go z funkcji Przewodniczącego
Komisji Budżetowej, które stanowi załącznik, do niniejszego protokołu.
Radny Jan Hoffman – powiedział, że przeczytał uzasadnienie i śmieszy go to, gdyż
Władysława Nowaka zna od wielu lat. Jest to doświadczony samorządowiec, działa od wielu
lat w gminie, w powiecie, kandydat na burmistrza i nagle 8 Radnych pisze, że nie nadaje się
na Przewodniczącego Komisji Budżetowej, co jest śmieszne.
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – zapytał, czy Radni mają uwagi do
projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Uchwała została poddana pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 6 głosów za, 4 głosy przeciwne, 2 głosy
wstrzymujące się, jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu) podjęła Uchwałę Nr
XXVIII/238/09 w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetowej.
Do punktu nr 6.
--------------------Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 11.00 ogłosił zamknięcie XXVIII
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łazach, zapraszając tym samym na kolejną XXIX
Sesję Rady Miejskiej zwołaną na dzień 13 lipca br. o godz. 10.00.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: Małgorzata Jurkin:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
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Maciej Kubiczek
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