Protokół Nr XXVI/09
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łazach
odbytej w dniu 19 czerwca 2009 roku o godz. 8.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady
Nieobecny

- 15 radnych
- 14 radnych (zgodnie z załącznikiem nr 1)
- Radny Zbigniew Wudarczyk

Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Przedstawiciele firmy GAZOPROJEKT
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 14 radnych
oraz iż 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 materiały.
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie.
4.Zamknięcie sesji.
Następnie Przewodniczący Rady - odczytał proponowany porządek obrad

przedłożony przez wnioskodawców, zgodnie z art.20 ust.3 ustawy a 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 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie.
4.Zamknięcie sesji.
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek zapytał, czy ktoś z radnych wnosi
uwagi do przedłożonego porządku obrad sesji.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że na posiedzeniach Komisji Rady przed sesją
poruszał już tą sprawę, jednak po raz kolejny powróci do tego tematu, a mianowicie
do zapisów w porządku obrad dzisiejszej nadzwyczajnej sesji.
Powiedział, że zgodnie z art.28 Statutu Gminy Łazy porządek obrad powinien zawierać
również :
- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,
- informację dotyczącą działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za
okres między sesjami Rady,
- interpelacje i zapytania radnych,
- odpowiedzi na zadane interpelacje oraz zapytania i wolne wnioski.
Zapytał, wnioskodawców dlaczego punktów tych nie ujęto w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Ponadto zapytał Burmistrza, czy nie obawia się, że poprzez uchybienia w zwołaniu
nadzwyczajnej sesji ( nie ujmując w porządku obrad sesji punktów w porządku obrad ,
o których mówi j.w) podejmując tak ważną sprawę jak zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla rurociągu tlenu dla Huty CMC Zawiercie, organ
nadzorczy uchyli podejmowaną w dniu dzisiejszym uchwałę.
Pan Sławomir Kania- Adwokat – powiedział, że sesja została zwołana na wniosek
Burmistrza, zgodnie z przepisami prawa, tj. z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Wnioskodawca
przedłożył
porządek
obrad
wraz
z
materiałami
i zawiadomieniami o sesji oraz projekt uchwały będący przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Sesja została zwołana prawidłowo. Przewodniczący z własnej inicjatywy nie mógł
do porządku obrad wnieść dodatkowych punktów. Przewodniczący Rady był związany
do tego, aby przestrzegać zapisów prawa i być tym samym zgodnym z wnioskiem Pana
Burmistrza.
Dodał, że Państwo Radni mają możliwość zmiany porządku obrad, mogą to zrobić
w odpowiednim trybie. Biorąc pod uwagę, że jest to uwarunkowane zgodą wnioskodawcy
oraz bezwzględną większością ustawowego składu Rady Dodał że jeżeli ¼ ustawowego
składu rady zgłosiłoby stosowny wniosek to można by było wówczas dokonać zmian
w porządku obrad sesji. Następnie Pan Mecenas stwierdził jednoznacznie, że sesja została
zwołana prawidłowo, bez naruszenia prawa, jednak zaznaczył, że radnym przysługuje prawo
dyskusji i decyzji co do porządku obrad sesji.
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Następnie Radny Władysław Nowak zapytał , w jakim celu został umieszczony w statucie
Gminy Łazy zapis art. 28, skoro nie jest on przestrzegany oraz zgłosił wniosek formalny
o uzupełnienie porządku obrad o punkty, które wymienił wcześniej.
Pan Sławomir Kania- Adwokat – stwierdził, że należy przestrzegać przepisów prawa.
Ustawa ma większą moc obowiązującą, należy to respektować .Dodał, że bez zgody
wnioskodawcy nie jest możliwe dokonanie zmiany porządku obrad sesji.
Maciej Kaczyński - Burmistrz Łaz – powiedział, że temat ten omawiany był wielokrotnie
podczas dyskusji na posiedzeniach Komisji i wszyscy wiedzą dlaczego temat ten jest w tym
trybie podejmowany.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – stwierdził, że
wnioskodawca nie wyraził zgody na zmianę porządku obrad, wobec powyższego wniosek
Radnego Władysława Nowaka pozostawiony zostaje bez biegu.
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do
przedstawionego porządku obrad.
Innych uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony porządek obrad, mianowicie:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie.
4.Zamknięcie sesji.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (10 głosów za, 4 głosy przeciwne ) przyjęła
porządek obrad sesji jak wyżej.
Do punktu nr 3.
-------------------Pan Sławomir Kania- Adwokat – powiedział, że z uchwaleniem zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty
CMC Zawiercie wiąże się
1.

Uzasadnienie faktyczne uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie:
1) zapewnienie możliwości lokalizacji inwestycji liniowej – rurociągu tlenu,
2) zapewnienie racjonalnego zagospodarowania przestrzeni,
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3) uwzględnienie i ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.
2.

Uzasadnienie prawne:
1) art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.),
2) § 12 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. nr 164 poz. 1587).
3.

Zakres prac planistycznych:
1)W wyniku obwieszczenia i ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono wniosków, o
których mowa w art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), tym samym nie rozstrzygano o sposobie ich
rozpatrzenia,
2)Wnioski, o których mowa w art. 17 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zostały uwzględnione na poszczególnych etapach sporządzania planu,
zgodnie z przepisami ww. ustawy,
3)W ustaleniach planu uwzględniono zasady zagospodarowania i ograniczenia w
użytkowaniu terenów wynikające z uzyskanych opinii i uzgodnień,
4)Plan wymagał uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele
nieleśne, zgodnie z art. 17 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym; uzyskano następujące zgody na zmianę przeznaczenia:
− gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa na cele nierolnicze i
nieleśne: Decyzja Ministra Środowiska z dnia 12.11.2008r. (ZS-P-2120/186/2008)
− gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa na cele nierolnicze i
nieleśne: Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2462 TW/2008 z dnia
13.10.2008r. (TW-6015-29/1/Ka/08)
− gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze i nieleśne: Decyzja Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 20.01.2009r. (GZ.tr.057-602-574/08)
− gruntów rolnych klasy IV na cele nierolnicze i nieleśne: Decyzja Marszałka
Województwa Śląskiego nr 187 Tw/2009 z dnia 22.01.2009r. (TW.6014-7/08/Cz)
5) Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożono do
publicznego wglądu na okres 21 dni, w tym czasie przeprowadzono dyskusję
publiczną,
6)Nie wpłynęła żadna uwaga złożona do wyłożonego projektu miejscowego planu, o
których mowa w art. 17 pkt 11, tym samym nie rozstrzygano o sposobie ich
rozpatrzenia.
7)Projekt planu uwzględnia wszystkie obowiązujące wymogi prawne odpowiednie do
przedmiotu planu zgodnie z art.15 ust. 2. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Dodał, że mając powyższe na uwadze, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie
przedstawia się do uchwalenia.
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek zapytał Przewodniczącą Komisji
Rozwoju i Promocji o opinię Komisji.
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Maria Stempel -Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji odpowiedziała. że opinia
komisji była pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy do przedłożonego projektu uchwały Radni
wnoszą uwagi.
Radny Władysław Nowak - zapytał dlaczego w powyższej sprawie zwołana została sesja
nadzwyczajna. Zapytał, kto jest odpowiedzialny za koordynację tych spraw, gdyż przed
dzisiejszą sesją otrzymał porozumienie, gdzie podpisani są byli pracownicy Urzędu tj. Pan
Mazur i Pan Jaworski .
Irena Szymańska- Kierownik Wydziału |Gospodarowania Nieruchomościami powiedziała, że jej wydział jest odpowiedzialny za prowadzenie tych spraw.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz- powiedział, że sprawa ta była wielokrotnie omawiana
na posiedzeniach Komisji. Tryb zwołania sesji nadzwyczajnej był spowodowany tym , iż
Gmina Łazy jako ostatnia nie podjęła jeszcze stanowiska w tej sprawie, przez co inwestorzy
nie mogą podejmować dalszych działań.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do przedłożonego 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 ( 11 głosów za i 2 wstrzymujących się )
n)podjęła Uchwałę Nr XXVI/235/09 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego MiG Łazy dla rurociągu CMC Zawiercire
Do punktu nr 4.
Wobec wyczerpania dyskusji
zamknął obrady.

- Przewodniczący Rad – Maciej Kubiczek o godz.10.30

Protokół sporządziła :Małgorzata Jurkin

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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