Protokół Nr XXV/09
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
18 maja 2009 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady
Nieobecni:

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

- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - Anna Staniaszek
- Radny
- Zbigniew Wudarczyk
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 Łazy( zgodnie z załącznikiem nr 2 )
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łazach
Mieszkańcy MiG Łazy
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 3 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 Radni wraz z zawiadomieniami
o dzisiejszej sesji otrzymali proponowany porządek obrad oraz materiały.
Następnie odczytał porządek obrad jaki otrzymali Radni.
Poinformował, że proponuje się wprowadzić dodatkowy punkt do porządku obrad sesji –
tj. punkt 8 „Podjęcie uchwały w sprawie: wspólnej realizacji z Powiatem Zawierciańskim
zadania publicznego pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim Powiat Zawierciański”.
Zapytał, czy ktoś z Radnych proponuje zmiany do przedstawionego porządku obrad.
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Radny Jan Hoffman – zgłosił wniosek formalny, aby punkt 6 porządku obrad sesji
tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Łazy na rok 2009 wycofać
z porządku obrad dzisiejszej sesji i skierować do ponownego przeanalizowania przez Komisje
Rady. Radny uważa, że należy szczegółowo przeanalizować zestawienie planu wydatków
budżetowych na rok 2009, a głównie Dział 926 Kultura fizyczna i sport, gdzie zaplanowano
tak wysoką kwotę ponad 411 tys. zł. na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1
w Łazach, pomimo wielu innych potrzeb w oświacie, między innymi niezbędny jest remont
starego budynku szkoły w Niegowonicach.
Radny Tadeusz Czop – uzupełniając wniosek Radnego Hoffmana powiedział, że sprawa
budowy boiska nie była omawiana na posiedzeniach Komisji Budżetowej i Rewizyjnej, był
natomiast poruszany ten temat na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Promocji, której to
członkiem jest Radny Hoffman. Inne Komisje nie były poinformowane o dyskusji w tej
sprawie na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Promocji.
Następnie powiedział, że nie jest przeciwny budowie boiska w Łazach, gdyż jest Radnym
z terenu Łaz, jednak popiera Radnego Hoffmana, gdyż należy zastanowić się gdzie są
pilniejsze potrzeby. Wiadomo, że np. konieczny jest
remont budynku szkoły
w Niegowonicach, gdyż tam przecieka dach. Uważa, że decyzja, gdzie należy w pierwszej
kolejności budować boiska i za jaką kwotę powinna być dyskutowana w gronie wszystkich
Radnych. Burmistrz sam nie może decydować o takich sprawach, gdyż to Rada decyduje,
a Burmistrz wykonuje. Radny uważa, że należy zarządzić przerwę i w gronie Komisji
Budżetowej omówić tą sprawę.
Radna Marta Grzesica – powiedziała, że skoro było negatywne stanowisko Komisji
Rozwoju i Promocji w sprawie budowy boiska w Łazach to należało przed sesją
zorganizować spotkanie Radnych w celu omówienia tej sprawy, a nie teraz, gdy trwa sesja.
Uważa, że całego projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu nie można wycofać
z porządku obrad, gdyż oprócz przeznaczenia środków finansowych na budowę boiska
w Łazach zawiera on również inne propozycje jak np. sprawa kredytu.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz powiedział, że jest mu przykro, iż Rada Miejska
w Łazach składa wniosek, aby nie budować boiska w Łazach, gdyż było to zaplanowane,
Radni byli o tym informowani. Boisko przy tej szkole jest niezbędne. Obecnie w Zespole
Szkół Nr 1 w Łazach jest ok. 600 dzieci, nie ma boiska i dzieci muszą na lekcje wychowania
fizycznego chodzić na stadion w Łazach. Dodał, że rozwój gminy nie polega na łataniu dziur
i wymianie spalonych żarówek.
Powiedział, że dziwi się, iż Radny Czop popiera wniosek Radnego Hoffmana, gdyż obecnie
trwa remont dwóch placówek, a przygotowywany jest audyt na remont szkoły
w Niegowonicach. Jeżeli będą środki finansowe i zgoda Rady to być może rozpoczniemy ten
remont jeszcze w tym roku. Wiele budynków będących własnością Gminy jest w bardzo złym
stanie technicznym. Obecnie wykwaterowaliśmy lokatorów z budynku na ul. Brzozowej,
gdyż groziła nam katastrofa budowlana.
Radny Jan Hoffman – zwracając się do Burmistrza powiedział, że swoimi słowami obraził
poprzednią Radę, dzięki której powstało wiele obiektów sportowych oraz boisk. Jego zdaniem
tak wiele nie zdoła zrobić obecny Burmistrz. Dodał, że nie jest przeciwny budowie boiska,
lecz najpierw należy wykonać pilniejsze prace jak np. remont całej starej części budynku
szkoły w Niegowonicach, a nie tylko dachu. Stan techniczny tego budynku jest bardzo zły
i uważa to za pilniejsze niż budowa boiska w Łazach.
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Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy - powiedziała, że jeżeli padnie odpowiedni wniosek
to można do tej uchwały wprowadzić zmiany, lub Rada może nie podjąć tej uchwały lecz nie
widzi powodu aby zdjąć projekt uchwały z porządku obrad.
Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Jana Hoffmana,
aby wykreślić z porządku obrad punkt 6 – „Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu
Gminy Łazy na rok 2009”
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Za wnioskiem głosowało 3 Radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosowania, 9 Radnych było
przeciwnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów odrzuciła wniosek Radnego Jana Hofmana
aby wykreślić z porządku obrad punkt 6 – „Podjęcie uchwały w sprawie zmian do
budżetu Gminy Łazy na rok 2009”.
Innych propozycji zmian do porządku obrad Radni nie zgłosili.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad sesji wraz
z dodatkowym punktem – Podjęcie uchwały w sprawie: wspólnej realizacji z Powiatem
Zawierciańskim zadania publicznego pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego
w Zagłębiu Dąbrowskim Powiat Zawierciański”.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej z dnia 18.05. 2009 roku jak niżej:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 kwietnia 2009 r.
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: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: wspólnej realizacji z Powiatem Zawierciańskim zadania
publicznego pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim
Powiat Zawierciański”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie
ścieków dla Zakładu Utylizacji EKO SOS sp.z o.o. w Wysokiej na okres od 1 stycznia
2009r. do 31 grudnia 2009 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem
Dąbrowa Górnicza.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży
lokali.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Promocji
Rady Miejskiej w Łazach.
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13.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty,
Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łazach.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Leśniewskiego
na działalność Burmistrza Łaz.
15.Odpowiedzi na interpelacje.
16.Zapytania i wolne wnioski.
17.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 29.04.2009 r. Dodał, że
protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Łazach oraz przed sesją na sali
obrad.
Radni do protokołu uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła przez aklamacje protokół
Miejskiej w Łazach z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Nr XXIV/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, 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.
Do punktu nr 5.
Marta Grzesica – Radna:
- zapytała o możliwość wyceny elewacji zewnętrznej Domu Kultury w Chruszczobrodzie,
- zapytała, czy Urząd może wystosować pismo do Starostwa Powiatowego w Zawierciu
z prośbą o wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Chruszczobrodzie Piaskach
ze wskazaniem źródła finansowania mianowicie ze sprzedaży ośrodka „Złota Podkowa”
w Chruszczobrodzie.
Zenon Głąb – Radny:
- zawnioskował o podjęcie działań w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej
DW 790 która biegnie przez Mitręgę ( koło biwaku ),
- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego w Łazach,
- budowę wiatraków na wzniesieniach, np. na „Górkach Niegowońskich”,
- budowę oczyszczalni ścieków z możliwością podłączenia Hutek Kanek.
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Maria Stempel – Radna:
- zapytała, ile metrów drogi zostanie wykonane przy ul. Jesionowej w Łazach,
( prosi o pisemną odpowiedź ),
- zawnioskowała o przyspieszenie załatwienia spraw związanych ze sprzedażą mieszkania
położonego w Łazach przy ul. Jesionowej 9, którego najemcą jest Pani Leszczyk oraz prosi
o odpowiedź kiedy zostało wystosowane pismo w sprawie założenia księgi wieczystej
i kiedy zostanie założona,
- zawnioskowała o przeniesienie z ulicy Ogrodowej w Łazach na osiedle Podlesie
tzw. dzwonów do segregacji odpadów,
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady:
- zawnioskował, aby w trybie natychmiastowym przyciąć konary drzew na ul. Cmentarnej
w Łazach z uwagi na bezpieczeństwo,
- poprosił, aby zabezpieczyć odkryte korzenie drzew znajdujących się w Niegowonicach przy
drodze wojewódzkiej,
- zapytał, kiedy może wykupić mieszkanie Pani Szmyracha na ul. Stara Cementownia
w Łazach.
Do punktu nr 6 .
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
do budżetu gminy Łazy na 2009 rok.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – powiedział, że projekt
uchwały w sprawie przedstawionych zmian do budżetu Komisja Budżetowa otrzymała
tuż przed rozpoczęciem posiedzenia komisji i w związku z tym poprosił Burmistrza, aby
w przyszłości radni materiały otrzymywali wcześniej, by mogli z nimi zapoznać się. Jednak
Radni zdawali sobie sprawę że takie propozycje zmian będą, gdyż wcześniej było
to sygnalizowane. Następnie poprosił kompetentnych pracowników o wyjaśnienie powodów
przez które nasze wnioski o dofinansowanie nie zostały uwzględnione oraz przedstawić
informację które Gminy uzyskały dodatkowe środki.
Ponadto stwierdził, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz- odpowiadając Radnemu Nowakowi stwierdził,
że odpowiedź jest bardzo prosta. Składanych jest wiele wniosków, ale mało jest środków
finansowych. Wnioski przygotowywane są profesjonalnie. Przechodzą pozytywnie ocenę
merytoryczno-techniczną i formalną. Np. na oczyszczalnię ścieków było złożonych 75
wniosków na kwotę ponad 700 mln. zł, a środków na ten cel było 72 mln. zł. Szanse były
niewielkie. Wniosek ten jest na tzw. liście rezerwowej. Jeżeli chodzi o remonty placówek
oświatowych to również składane są wnioski, a obecnie już remontowane są dwie placówki.
Kolejnym wnioskiem jest wniosek na realizację tzw. e-urząd na kwotę aż 800 tys. zł. Na drogi
złożone zostały 3 wnioski, które oczekują na liście rezerwowej.
Radny Jan Hoffman – powiedział, że Burmistrz przed wyborami obiecywał remont szkoły
w Niegowonicach i dlatego teraz powinien dotrzymać słowa. Dodał również, że pracownicy
w Urzędzie są dobrymi fachowcami od sporządzenia wniosków o dofinansowanie, lecz bez
należytego skutku. Uważa, że Burmistrz podjął złą decyzję zwalniając z pracy jednego
z najlepszych fachowców w zakresie pozyskiwania środków, jakim zdaniem Radnego był
Andrzej Lech.
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Radny Tadeusz Czop – powiedział, że Burmistrz powinien rozliczyć się z obietnic
wyborczych. Obiecywanie, a wykonanie to są różne sprawy i zwracając się do Radnej
Grzesicy powiedział, że występuje ona jako adwokat obecnego Burmistrza. Dodał, że
wniosków złożonych jest wiele, ale bez należytego rezultatu. Od początku kadencji obecny
Burmistrz bazował na osiągnięciach z poprzedniej kadencji, a sam w działaniu nie wykazuje
rezultatu. Ponadto dodał, że Burmistrz kilkakrotnie obraził go, ponadto rozpowszechnia
nieprawomocny wyrok sądu i jeżeli go Burmistrz nie przeprosi to sprawa zakończy się
w sądzie.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że nikt nie ma złych intencji, a słowa krytyki są
mobilizujące.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – stwierdził, że na początku kadencji informował
radnych, iż czeka nas bardzo trudna kadencja, gdyż sytuacja finansowa była bardzo zła.
Dzięki naszym zabiegom otrzymaliśmy pomoc z Urzędu Marszałkowskiego i dzięki temu
obecnie mamy pieniądze na wkład własny do ubiegania się o dodatkowe środki.
Radna Marta Grzesica – powiedziała, że skoro Radny Czop uważa, że obecnie występuje
ona jako adwokat Burmistrza, to w poprzedniej kadencji była ona opoką dla Pana Czopa jako
ówczesnego Burmistrza. Uważa, że Radny powinien współpracować z Burmistrzem
i Urzędem oraz że występuje tutaj jako Radna reprezentująca swoich wyborców, a nie
prywatnie jako Marta Grzesica. Ponadto zwróciła się do Radnego Tadeusza Czopa, aby pod
jej adresem nie kierował żadnych złośliwości, gdyż ona Pana Czopa szanowała, szanuje
i szanowała będzie.
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek zapytał, czy Radni wnoszą uwagi
do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian do projektu uchwały Radni nie zgłosili, wobec czego
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (10 głosów za, 3 głosy przeciwne ) podjęła
Uchwałę Nr XXV/226/09 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2009 rok.
Do punktu nr 7.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000 zł
jest konsekwencją przyjętego przez Radę budżetu na rok 2009. Zgodnie z uchwalonym
budżetem zaplanowano niedobór budżetu w wysokości 3.550.014 zł. Kolejne zmiany do
budżetu wprowadzane w roku bieżącym nie zmniejszały deficytu, wręcz przeciwnie
zwiększyły go. Poza wydatkami Gmina w roku bieżącym spłaca kredyty w wysokości ponad
1 mln. 600 tys. zł. Aby te potrzeby sfinansować konieczne jest zaciągnięcie kredytu oraz
uruchomienie środków wolnych.
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Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – powiedział, ze opinia komisji
w tej sprawie jest pozytywna.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono oraz zmian do projektu uchwały nie zgłoszono wobec
czego Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych. Radny Hoffman opuścił obrady bez
usprawiedliwienia
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (12 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XXV/227/09
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Do punktu nr 8.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt uchwały
zawiera upoważnienie dla Burmistrza Łaz do podpisania porozumienia w celu realizacji przez
Powiat Zawierciański zadania publicznego mającego na celu stworzenie możliwości dostępu
do Internetu szerokopasmowego mieszkańcom Powiatu Zawierciańskiego. Powiat
Zawierciański jako lider byłby bezpośrednim realizatorem inwestycji natomiast gminy
biorące udział w porozumieniu przekazywałyby dotację celową na realizację projektu
proporcjonalnie do kosztów przedsięwzięcia przypadającego na daną gminę.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – powiedział, ze opinia komisji
w tej sprawie jest pozytywna.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji powiedziała, że opinia
komisji w tej sprawie jest pozytywna.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono oraz zmian do projektu uchwały nie zgłoszono wobec
czego Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych. Radny Hoffman powrócił na salę obrad.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XXV/228/09
w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Zawierciańskim zadania publicznego pod
nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim Powiat
Zawierciański”.
Do punktu nr 9.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Komunalnego – powiedziała, że Zakład Utylizacji
EKO SOS w dniu 3 kwietnia 2009 r. zwrócił się o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla Zakładu Utylizacji EKO SOS sp. z o.o. w Wysokiej na okres
12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy w terminie 45 dni
odmawia zatwierdzenia taryfy jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.
Przedmiotowe taryfy dotyczą rozliczeń za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
Tymczasem zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
składa wniosek o zatwierdzenie taryf w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia
taryf w życie. Nie można więc zatwierdzić taryfy, która ma faktycznie sankcjonować stan
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prawny począwszy od 1 stycznia 2009 r. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że uchwała
w sprawie taryfy oraz same taryfy mogą działać jedynie na przyszłość tymczasem
zatwierdzenie przedmiotowej taryfy oznaczałoby faktyczne nadanie jej mocy wstecznej.
Do wniosku o zatwierdzenie powinno dołączyć się szczegółową kalkulację cen i stawek opłat
(art. 24 ust. 3 ustawy). Szczegółowe warunki jakie powinien spełniać wniosek
o zatwierdzenie taryfy określa rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006
r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz.
886). Przedłożona taryfa określa dwie taryfowe grupy odbiorców, rodzaje i wysokość cen
i stawek opłat, warunki rozliczeń oraz warunki stosowania cen i stawek. We wniosku nie
określono jednak szczegółowej kalkulacji cen i stawek określonych w taryfie. W załączniku
do rozporządzenia określono zakres wymaganych danych i informacji przedkładanych wraz
z wnioskiem o zatwierdzenie. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić te dane,
a w szczególności porównanie cen i stawek, ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,
dane dotyczące alokacji, kalkulacja cen i stawek oraz skutki finansowe zmiany cen i stawek.
Zakład Utylizacji EKO SOS sp. z o.o. w Wysokiej nie przedłożył szczegółowej kalkulacji
stawek cen i opłat dlatego weryfikacja taryfy pod kątem ustalenia prawidłowości ustalenia
cen i stawek jest niemożliwa.
Uznając, że przedmiotowa taryfa nie została sporządzona zgodnie z wymogami prawa, Rada
Miejska w Łazach odmawia jej zatwierdzenia.
Radny Władysław Nowak – zapytał, czy przedstawiciele firmy EKO SOS zostali
powiadomieni o dzisiejszej sesji.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – odpowiedział, że przedstawiciele firmy EKO
SOS zostali pisemnie zaproszeni na sesję i że nie zna przyczyny ich nieobecności.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono oraz zmian do projektu uchwały nie zgłoszono wobec
czego Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (11 głosów za, 1 wstrzymujący ) podjęła
Uchwałę Nr XXV/229/09 w sprawie zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Zakładu Utylizacji EKO SOS sp. z o.o. w Wysokiej na okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2009 r.
Do punktu nr 10.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Dąbrowa Górnicza w zakresie
pokrycia kosztów uczęszczania dziecka z terenu Łaz do przedszkola niepublicznego
w Dąbrowie Górniczej;.
Marta Grzesica – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej – poinformowała, że opinia komisji była pozytywna.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono oraz zmian do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec
czego Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
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W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (11 głosów za, 1 wstrzymujący ) podjęła
Uchwałę Nr XXV/230/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Dąbrowa Górnicza.
Do punktu nr 11.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Komunalnego – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali.
Powiedziała, ze najemcy mieszkań komunalnych znajdujących się w budynkach należących
do Wspólnot Mieszkaniowych składają wnioski o wykup dotychczas zajmowanych
mieszkań.
Gmina Łazy jest właścicielem 165 lokali mieszkalnych w 17 budynkach należących
do Wspólnot Mieszkaniowych, do których Gmina odprowadza wysokie zobowiązania
z tytułu zaliczek na fundusz remontowy, utrzymanie nieruchomości wspólnej, zużycia wody
i odprowadzania ścieków. Właściciele mieszkań zainteresowani są podwyższaniem standardu
budynków mieszkalnych, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów ponoszonych przez Gminę.
Sprzedaż dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych spowoduje systematyczne
obniżanie zobowiązań Gminy w stosunku do Wspólnot Mieszkaniowych.
W związku z powyższym proponuje się przyjąć projekt uchwały w sprawie zastosowania
bonifikaty przy sprzedaży lokali co pozwoli na znaczne zmniejszenie udziałów Gminy
we współwłasnościach.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącą Komisji Rozwoju
i Promocji o opinię.
Maria Stempel - Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji stwierdziła, że opinia
Komisji jest pozytywna.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono.
Radni nie zgłosili propozycji zmian do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (12 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXVI/231/09
w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali.
Do punktu nr 12 i 13.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady powiedział, że nowowybrany Radny Rady
Miejskiej w Łazach – Pan Zenon Głąb wyraził chęć pracy w Komisji Rozwoju
i Promocji oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej. W związku
z powyższym przygotowane zostały stosowne projekty uchwały w tej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do przedłożonych
projektów uchwał.
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Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Uchwały zostały poddane pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (12 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXVI/232/09
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej
w Łazach.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej
w Łazach.
Uwag i propozycji zmian do projektu uchwały Radni nie zgłosili.
W głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (12 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXVI/233/09
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej Rady Miejskiej w Łazach.
Do punktu nr 14.
Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – powiedział, że Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Częstochowie przekazało Radzie Miejskiej w Łazach skargę Pana
Grzegorza Leśniewskiego na działalność Burmistrza Łaz. Z treści skargi wynika, że Pan
Grzegorz Leśniewski nie otrzymał odpowiedzi w terminie przewidzianym prawem.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią skargi oraz wysłuchała wyjaśnień pracowników
Urzędu na posiedzeniu w dniu 5 maja 2009 r. Komisja ustaliła, że pismo wpłynęło do Urzędu
w dniu 13 listopada 2008 r. zaś odpowiedź została udzielona w dniu 9 marca 2009 r.
Skarga zasługuje na uwzględnienie. Pismo, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego
w Łazach 13 listopada 2008 r. winno zostać potraktowane jako wniosek w rozumieniu art.
241 KPA. Odpowiedź winna zostać udzielona w terminach wskazanych w art. 237 KPA.
Przyjmując maksymalny termin załatwienia sprawy przyjąć trzeba, że termin załatwienia
sprawy upłynął
w dniu 13 grudnia 2009 r. Odpowiedź na pismo nie została udzielona
do 13 grudnia 2008 r. a więc skargę należy uznać za zasadną.
Radny Tadeusz Czop - powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej podczas
omawiania przedmiotowej skargi były zgłoszone pewne wnioski, na które oczekuje
odpowiedzi. Następnie zapytał Burmistrza, czy przeprowadził rozmowę dyscyplinującą
z Panią Sekretarz w związku z wniesioną skargą i nieterminową odpowiedź na pismo
jednego z naszych mieszkańców.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że zaistniała taka sytuacja, że jeden
z naszych mieszkańców nie otrzymał odpowiedzi na złożone w piśmie wnioski, które złożył
do tutejszego Urzędu. Pismo było skierowane do Wydziału Inwestycji i Rozwoju, którego
Kierownikiem jest Pani Marta Lipec, z którą przeprowadziłem rozmowę dyscyplinującą.
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Przedmiotowa skarga była szczegółowo rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Radni zostali poinformowani o tym, iż w tym okresie Wydział Inwestycji i Remontów był
w trakcie reorganizacji, dodatkowo przeprowadzany był remont pomieszczeń. Dodał, że nie
powinno dojść do takiej sytuacji, jednak należy wziąć pod uwagę, że do tutejszego Urzędu
wpływa rocznie kilka tysięcy pism. Następnie przeprosił za zaistniałą sytuację Pana
Grzegorza Leśniewskiego. Ponadto odpowiadając na powyższe zapytanie Radnego Tadeusza
Czopa powiedział, że nie przeprowadził rozmowy dyscyplinującej z Panią Sekretarz, gdyż nie
była ona odpowiedzialna za zaistniałą sytuację. Bezpośredni nadzór nad kierownikami
sprawuje on jako Burmistrz.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek - poinformował, że Komisja Rewizyjna
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
Grzegorza Leśniewskiego na działalność Burmistrza Łaz uznając skargę za zasadną.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do przedłożonych
projektów uchwał.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Uchwała została poddana pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (11 głosów za, 1 głos wstrzymujący się )
podjęła Uchwałę Nr XXVI/233/09

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza

Leśniewskiego na działalność Burmistrza Łaz.
Do punktu nr 15.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone
w punkcie 5 porządku obrad niniejszej sesji Rady Miejskiej w Łazach:
Radnej Marcie Grzesicy, w sprawie wyceny elewacji zewnętrznej Domu Kultury
w Chruszczobrodzie odpowiedział, że taka wycena zostanie wykonana, jednak poprosił
o cierpliwość, gdyż wycenami zajmuje się tylko jeden pracownik w Urzędzie. Następnie
powiedział, że zostanie wystosowane przez Urząd pismo do Starostwa Powiatowego
w Zawierciu z prośbą o wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Chruszczobrodzie
Piaskach
Radnemu Zenonowi Głąb odpowiedział, że będzie składany wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 790, która
biegnie przez Mitręgę ( koło biwaku ). W sprawie wykonania elewacji zewnętrznej budynku
Urzędu Miejskiego w Łazach ze względu na estetykę odpowiedział, że budynek ten nie jest
własnością gminy lecz Policji. Trwają rozmowy dot. przejęcia tego budynku na rzecz Gminy.
Dodał również, że należy wymienić kocioł c.o. gdyż jest już stary i ciągle są awarie
ogrzewania. Uważa, że jest wiele potrzeb w gminie, że nie należy w pierwszej kolejności
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porządkować budynku Urzędu. W sprawie budowy wiatraków na wzniesieniach, np. na
„Górkach Niegowońskich” to nie jest taka łatwa sprawa, gdyż z pewnością Dyrektor Parku
Krajobrazowego nie zgodziłby się na to, tak samo jak ekolodzy.
Jeżeli chodzi o budowę oczyszczalni ścieków z możliwością podłączenia Hutek Kanek to jest
to odległa przyszłość.
Radną Marię Stempel poinformował, że odpowiedź na zgłoszone interpelacje otrzyma
na piśmie.
W sprawie sprzedaży mieszkania Pani Leszczyk odpowiedział, że Gmina jest przygotowana
do sprzedaży , zależy kiedy zostanie wydana Księga Wieczysta. Jeżeli chodzi o ustawienie
tzw. dzwonów do segregacji odpadów to poprosił o wskazanie miejsca, gdzie powinny być
ustawione. Muszą się na to zgodzić zarządcy.
Wiceprzewodniczącemu Rady Leszkowi Bogłowskiemu odpowiedział, że trwa regulacja
stanu prawnego, co jest niezbędne aby wykupić mieszkanie.
Radna Maria Stempel powiedziała, że Urząd w załatwieniu niektórych spraw utrudnia
i przedłuża ich załatwienie, czego przykładem jest umorzenie zaległości jednemu
z mieszkańców.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – odpowiedział, że sprawę, o której mówi radna
stempel wyjaśniał już kilkakrotnie. Niezależnie od tego, czy kwota do umorzenia to 100 zł.
czy 1000 zł procedury są jednakowe. Zadłużenie tej osoby rosło w okresie, kiedy pracował,
a dopiero teraz wystąpił o umorzenie.
Do punktu nr 16.
Jan Hoffman – Radny:
- zapytał, kiedy zostanie poddany pod obrady Rady projekt uchwały w sprawie zmian do
Statutu Gminy Łazy,
- zapytał, kiedy zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie diet dla Sołtysów
i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – odpowiedział, że w tym miesiącu materiały te
zostaną przekazane na posiedzenia Komisji. Dodał, że odbędzie się jeszcze jedno spotkanie
Komisji Statutowej, która opracuje ostateczną wersję projektu zmian celem przedstawienia
Radzie.
Marta Grzesia – Radna – zapytała, czy jest możliwość zgłoszenia o dofinansowanie drogi
przez „Piecuchy”z RPO bądź z tzw.”schetynówek?.
Zenon Głąb – Radny:
-zapytał, czy może pełnić jednocześnie funkcję Radnego i Prezesa Klubu Sportowego,
- powiedział, że w niegodziwych warunkach mieszkali ludzie wraz ze zwierzętami w budynku
po byłym RSP w Rokitnie Szlacheckim, które należy do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Dobroczynnego. Prosi by zająć się tą sprawą aby w przyszłości nie dochodziło do takich
sytuacji na terenie naszej Gminy,
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- poprosił o pomoc finansową na zagospodarowanie pomieszczenia w pawilonie sportowym
na świetlicę dla młodzieży. Dodał, że we własnym zakresie Klub Sportowy zlecił wykonanie
projektu.
- zwrócił się do obecnego na sesji Radnego Rady Powiatu Zawierciańskiego Pana
Mieczysława Skręta o poparcie sprawy dot. budowy drogi powiatowej przez Kazimierówkę.
Danuta Ludwikowska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 3 w Łazach:
- zgłosiła potrzebę załatania ubytków w asfalcie na ul. Brzezina w Łazach,
- zgłosiła potrzebę naprawy chodnika na ul.Topolowej w Łazach,
- zgłosiła, że przy kamionce na ul.Topolowej w Łazach znajduje się dzikie wysypisko śmieci,
- zapytała kiedy zostanie rozpoczęta gazyfikacja osiedla XXX-Lecia w Łazach.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady - poprosił obecnego na sesji Radnego
Rady Powiatu Zawierciańskiego Pana Mieczysława Skręta, aby przekazał Dyrektorowi PZD
w Zawierciu by udzielał konkretnych odpowiedzi na pisma do niego kierowane a nie powielał
już wcześniej udzielonych odpowiedzi.
Wojciech Cabala – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Łazach –
- podziękował za szybką reakcje dot. zabezpieczenia słupa oświetleniowego na ul. Źródlanej
w Łazach,
- ponownie zawnioskował o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. Okrzei i Konstytucji
3-go Maja w Łazach oraz należyte oznakowanie,
- zawnioskował o wykonanie na terenie Gminy znaków poziomych na jezdniach dot. przejść
dla pieszych,
- zapytał, dlaczego do tej pory nie został przedłożony projekt uchwały w sprawie diet dla
Sołtysów.
Edward Zadworny – Sołtys Sołectwa Wiesiółki – zawnioskował o zamontowanie lamp
oświetlenia ulicznego na ul. Konopnickiej z Wysokiej do Wiesiółki.
Adam Stajno – Sołtys Sołectwa Skałbania – zapytał, czy droga Chechelska jest drogą
powiatową , czy gminą. Prosi o wyrównanie tej drogi.
Do punktu nr 17.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 14.25 ogłosił zamknięcie XXV sesji
Rady Miejskiej w Łazach.
Na tym sesję Rady Miejskiej w Łazach zakończono.
Protokółowała :
Teresa Kurzacz
Małgorzata Jurkin

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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