Protokół Nr XXXIII/09
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
27 listopada 2009 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady

- 15 radnych
- 15 radnych (zgodnie z zał. nr 1)

Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego – Mieczysław Skręt
Adwokat – Sławomir Kania
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli z terenu Miasta i Gminy w Łazach
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łazach
Komendant Komisariatu Policji w Łazach
Mieszkańcy Miasta i Gminy Łazy
Listy obecności osób spoza grona Rady stanowią załącznik nr 2 do protokołu.
Do punktu nr 1.
--------------------Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach dokonał Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
Miejskiej, który powitał wszystkich zaproszonych na sesję.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na XXXIII sesję przybyli wszyscy Radni
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.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi inne uwagi do przedłożonego
porządku obrad sesji.
Propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Wiceprzewodnicząca Rady – Anna Staniaszek - odczytała proponowany porządek obrad.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad.

W sesji uczestniczyło 15 radnych.
W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej z dnia 2 listopada 2009 roku jak niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 2 listopada 2009 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2009 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Zawierciu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Poszerzanie wiedzy uczniów
w gminie Łazy – zajęcia pozalekcyjne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości
usług
edukacyjnych,
w
ramach
konkursu
01/POKL/9.1.2/2009
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
10. Podjecie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Z wiedzą za pan brat - zajęcia
pozalekcyjne w gminie Łazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych, w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2/2009
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łazy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2010”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Skrzek.
13. Interpelacje radnych.
14. Zapytania radnych.
15. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między
sesjami Rady.
16. Odpowiedzi na zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami
i otrzymanej korespondencji.
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19. Zamknięcie sesji.
Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy wnoszą
uwagi do protokołu Nr XXXII z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 2.11.2009 r.
Poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Łazach
oraz przed Sesją na sali obrad.
Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła przez aklamacje protokół
Miejskiej w Łazach z dnia 2 listopada 2009 r.

Nr XXXII/09 z Sesji Rady

Do punktu nr 4.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt uchwały
w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2009, proponuje zwiększenie zarówno planu
wydatków budżetowych jak i planu dochodów budżetowych o tę samą kwotę w wysokości
433.460 zł. Środki zwiększające plan dochodów to zrealizowane wyższe niż planowano dochody
w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży działek jak i wyższych innych dochodów.
Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i ich pochodne
w oświacie w wysokości 298.511 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi w placówkach
oświatowych podjętymi w wyniku wprowadzenia obowiązku dopłat dla nauczycieli
do wymagalnego średniego wynagrodzenia. A także zwiększenie planu pozostałych wydatków
bieżących o kwotę 134.949 zł, w tym rozbiórka budynku komunalnego w Wysokiej 60.000 zł,
zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej 45.000 zł oraz wydatki rzeczowe
placówek oświatowych 69.101 zł .
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Budżetowej
dot. w/w projektu uchwały była jednogłośnie pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
Chętnych do dyskusji nie było
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXXII/264/09 w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2009.
Do punktu nr 5.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
od nieruchomości zakłada zwiększenie stawek podatku od nieruchomości o 3%.
W załączonej tabeli przedstawiono wartości stawek podatkowych obowiązujących aktualnie,
stawki maksymalne oraz stawki proponowane. Jednocześnie wyliczono wartość podatku na rok
2010 wg stawek dotychczasowych tj. 2.927.578 zł oraz przedstawiono skutki wprowadzenia
podwyższonych stawek, które wyniosłyby 167.585 zł.

Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – poinformował, że przedmiotową uchwałą
zajmowały się wszystkie Komisje RM. Dodał, że opinia Komisji Budżetowej dot. w/w projektu
uchwały była pozytywna większością głosów - ( 4 głosy za, 1 przeciwny ).
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawie podatków od nieruchomości.
Radny Władysław Nowak – powiedział, iż właściwie w tej sprawie powinien zabrać głos
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, gdyż na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przeszedł
jego wniosek, aby nie zwiększać wysokości podatków od garaży wolnostojących, gdyż co
roku stawki te są podnoszone. Proponuje pozostawić kwotę 4 zł, gdyż np. od garaży - tzw.
blaszaków
nie pobiera się podatków, a właściciele garaży murowanych podatki płacą. W
tej sytuacji mieszkańcy są traktowani nierówno. Zaproponował również aby nie zwiększać
podatku
od gruntów pod jeziorami, zbiornikami retencyjnymi lub elektrowniami
wodnymi lecz pozostawić stawkę 3,90 zł – na poziomie roku ubiegłego, gdyż z tego tytułu
Gmina nie uzyskuje dochodów i dlatego podnoszenie stawki jest bezsensowne.
Zgłosił w tej sprawie wniosek formalny.
Radny Tadeusz Czop – powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko, które przedstawił
na posiedzeniu Komisji Budżetowej aby nie podnosić podatków, pozostawić je na poziomie roku
ubiegłego. Proponowane podwyższenie podatku od nieruchomości przyniesie dla budżetu
Gminy jedynie ok.167 tys.zł, co przy całym budżecie jest nieznaczną kwotą. Jeśli podwyżka
przyniosłaby znaczący efekt np. 1 lub 2 mln.zł to byłoby to sensowne, a w tej sytuacji nie jest
to sensowne. Obecnie w całej Polsce dyskutuje się nad obniżaniem podatków, a nie ich
podwyższaniem. Dodał, że biorąc pod uwagę kryzys ekonomiczny nie rozumie działań
Burmistrza związanych z podwyżką podatków. Ponadto Burmistrz proponuje podwyższyć
podatki od środków transportowych, a powinien
wziąć pod uwagę trudną sytuację
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Następnie zgłosił wniosek formalny, aby podatki pozostawić na poziomie roku 2009, a niedobory
w budżecie z tego tytułu należy pokryć obniżając wynagrodzenie Dyrektorowi OSiR w Łazach
i Pani Ilonie Pelon Sekretarzowi Gminy.
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Zgłosił w tej sprawie wniosek formalny.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Komisji Budżetowej – powiedziała, że Komisja stoi na
stanowisku, aby podnieść podatki w wysokości zaproponowanej przez wnioskodawców, gdyż
jeśli w tym roku nie podniesiemy podatków o 3 %, to za kilka lat będziemy musieli podnieść np.
o 30%, co wówczas odbije się znacząco na mieszkańcach. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego
Nowaka uważa, że jeśli podwyższamy podatki to we wszystkich grupach, nie należy robić
odstępstw.
Radna Marta Grzesica – uważa, że należy podnieść podatki, gdyż środki finansowe
są potrzebne Gminie chociażby do pozyskiwania dodatkowych pieniędzy. Podwyżka o 3%
nie będzie znacząca dla mieszkańców, a będzie można pewne prace w Gminie wykonać.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że w sprawie podatków była szeroka
dyskusja. Powiedział, że jesteśmy Gminą ubogą i nasi mieszkańcy również, jednak należy wziąć
pod uwagę, że jesteśmy bardzo zadłużeni. Myśli, że dla Radnego Tadeusza Czopa kwota
167 tys.zł jest kwotą niezbyt znaczącą, jednak dla budżetu jest to kwota znaczna, a potrzeb
w Gminie jest bardzo dużo. Dodał, że podatki ostatnio były podnoszone w 2003 roku i dopiero
teraz jest propozycja podwyżki podatków. Proponujemy podwyżkę jedynie o 3%, a w innych
Gminach podatki podwyższane są o wiele więcej. Zwrócił się do Radnych, aby podjęli
proponowaną uchwałę, gdyż podwyżka jest niewielka, nie uczyni to „boomu” finansowego,
a ponadto Gmina ma duże potrzeby i każda złotówka się liczy. Podatki od lat nie były
podnoszone.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskami formalnymi. Rozpoczął
od głosowania nad wnioskiem dalej idącym, tj. od wniosku Radnego Tadeusza Czopa.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
1) za wnioskiem formalnym Radnego Tadeusza Czopa, aby nie podnosić podatków lecz
pozostawić je na poziomie 2009 roku głosował 1 Radny, 12 Radnych było przeciwnych,
2 wstrzymało się od głosu.
W związku z powyższym wniosek został odrzucony większością głosów.
2) za wnioskiem formalnym Radnego Władysława Nowaka aby nie zwiększać podatków
od garaży i pozostawić je na poziomie roku 2009 oraz nie zwiększać podatku od gruntów
pod jeziorami i pozostawić na poziomie 2009 roku głosowało 6 Radnych, 6 było
przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosowania.
W związku z powyższym wniosek został odrzucony większością głosów.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Budżetowej
dot. w/w projektu uchwały była pozytywna ( 4 głosy za, 1 przeciwny ).
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów pozytywnie ( 11głosów za, 3 wstrzymujące się,
1 przeciwny) podjęła Uchwałę Nr XXXII/265/09 w sprawie: określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
Do punktu nr 6.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt uchwały zakłada
wzrost wszystkich stawek podatkowych dla środków transportowych w wysokości 3%.
W skutek tej podwyżki dochody z tytułu podatku od środków transportowych powinny wzrosnąć
o około 6.600 zł.
Poniżej stawki z roku poprzedniego:
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
a). powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 510,00 zł,
b). powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 825,00 zł,
c). powyżej 9 ton poniżej 12 ton – 1.030,00 zł.
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton:
Liczba osi i dopuszczona masa całkowita
w tonach
Nie mniej niż
12
14
12
19
25
12
25
29

Stawka podatku w zł

Oś jezdna z
Inne systemy
pneumatycznym
zawieszenia
Mniej niż
zawieszeniem lub
uznanym za równoważne
Dwie osie
14
1.648,00
1.751,00
1.751,00
1.854,00
Trzy osie
19
1.854,00
1.957,00
25
1.957,00
2.060,00
2.060,00
2.163,00
Cztery osie i więcej
25
2.163,00
2.266,00
29
2.266,00
2.369,00
2.421,00
2.524,00
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3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton - 1.350,00 zł.
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów w tonach
Nie mniej niż
Mniej niż

Stawka podatku w zł
Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
równoważnym

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12
31

31

1.648,00
1.751,00

1.751,00
1.988,00

1.648,00
2.163,00

1.751,00
2.575,00

Trzy osie
12
40

40

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 958,00 zł.
6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
Nie mniej niż
Mniej niż

12
12
38

38

12
38

38

Stawka podatku w zł
Oś jezdna z zawieszeniem Inne systemy
pneumatycznym lub
zawieszenia osi
uznanym za równoważne
jezdnych
Jedna oś
1030,00
Dwie osie
1.133,00
1.236,00
Trzy osie
1.399,00
1.494,00

1.133,00
1.339,00
1.751,00
1.288,00
1.648,00

7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia:
a). mniejszej niż 30 miejsc – 1.185,00 zł,
b). równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.495,00 zł.
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Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Budżetowej dot.
w/w projektu uchwały była pozytywna ( 4 głosy za, 1 przeciwny ).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego Tadeusza
Czopa, który został zgłoszony w poprzednim punkcie, aby nie podwyższać podatku
od środków transportowych.
Za wnioskiem formalnym Radnego Tadeusza Czopa głosowało 2 Radnych, 9 Radnych było
przeciwnych, 4 Radnych wstrzymało się od głosowania.
W związku z powyższym wniosek Radnego Tadeusza Czopa większością głosów został
odrzucony.
Innych uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 11 głosów za, 2 wstrzymujące, 2 głosy
przeciwne ) podjęła Uchwałę Nr XXXII/266/09 w sprawie: określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków
transportowych.
Do punktu nr 7.
Sławomir Kania – Adwokat omówił projekt uchwały w sprawie : przedłużenia
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Budżetowej
dot. w/w projektu uchwały była negatywna ( 1 głos za, 4 głosy przeciwne ). Komisja stoi
na stanowisku, że nie należy podejmować tej uchwały.
Komisja w/w projekt uchwały zaopiniowała większością głosów negatywnie.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Tadeusz Czop – w imieniu Klubu Radnych „Łazy 2010” pogratulował Burmistrzowi
inicjatywy tej uchwały. Klub popiera tą uchwałę i również stoi na stanowisku aby stawek wody
nie podnosić lecz pozostawić na poziomie roku bieżącego.
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński – powiedział, że Klub Radnych nie zrozumiał istoty tej
uchwały, gdyż obecne stawki wody będą obowiązywały tylko do momentu przejęcia przez
spółkę wodociągów. Na następnej sesji będzie projekt uchwały odnośnie nowych stawek wody.
Zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów nie podjęła
( 5 głosów za, 10 głosów
przeciwnych ) uchwały w sprawie : przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu.
Do punktu nr 8.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – powiedziała, że zmiana treści
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na
terenie
Miasta
i
Gminy
Łazy,
zawartego
w
załączniku
do Uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/37/07 z dnia 29 stycznia 2007r. spowodowana jest
głównie zweryfikowaniem z dniem 1 listopada 2009r. kwoty zasiłku rodzinnego,
na podstawie której ustalana jest miesięczna wysokość szkolnego stypendium socjalnego
i wysokość zasiłku szkolnego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. –
Dz.U. z 2009r. Nr 129, poz. 1058 ).
Ponieważ stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych, tj. 91,00 zł (tj.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) i nie może
przekraczać miesięcznie 200 % tej kwoty, od 1 listopada kwoty stypendium muszą się zawierać
w przedziale 72,80 zł do 182,00 zł (poprzednio: 51,20 do 128,00 zł). Natomiast wysokość zasiłku
szkolnego, który nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy o świadczeniach rodzinnych, wzrośnie
maksymalnie do kwoty 455,00 zł (poprzednio 320,00 zł).
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Obecnie regulamin zawiera się całkowicie w treści uchwały, a konieczne wzory wniosków:
o przyznanie stypendium szkolnego oraz o przyznanie zasiłku szkolnego stanowią załączniki
Nr 1 i Nr 2 do uchwały.
Ponadto w treści regulaminu dokonano następujących zmian:
1. W zakresie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego poprzedni regulamin zawierał
określone grupy dochodowe i kwoty stypendium, które to kwoty mogły być uczniowi
przydzielone w sytuacji zakwalifikowania go do określonej grupy. Zawierał zatem konkretną
kwotę
tzw.
kryterium
dochodowego
oraz
kwotę
minimalnego
i maksymalnego stypendium. Kwoty te ulegają natomiast zmianie co trzy lata, a zatem
konieczna byłaby ponowna zmiana regulaminu. Aby się przed nią ustrzec wprowadzono zapis
procentowy, na podstawie którego ustalana będzie miesięczna wysokości stypendium
w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.
2. Określono zasady ustalania wysokości albo wartości zasiłku szkolnego.
3. Zweryfikowany został rozdział dotyczący form stypendium szkolnego - wyszczególniono
katalog typowych wydatków edukacyjnych (przy czym jest to katalog otwarty), za które
wnioskujący o przyznanie stypendium szkolnego mogą otrzymać zwrot środków.
4. Doprecyzowano, jakie w szczególności dokumenty strona powinna złożyć wraz
z wnioskiem.
5. Ustalono, w jakich przypadkach wydaje się decyzje w przedmiocie odmowy przyznania
pomocy.
6. Układ regulaminu zawierającego wytyczne skierowane do wnioskodawców został zmieniony
w taki sposób, aby był on dla nich bardziej przejrzysty i czytelny.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej dot. w/w projektu uchwały była jednogłośnie pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXXII/267/09
w sprawie: pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
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Do punktu nr 9.
Agnieszka Perkowska - Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Poszerzanie wiedzy uczniów
w gminie Łazy – zajęcia pozalekcyjne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Powiedziała, że w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Gmina Łazy otrzymała środki
finansowe na realizację projektu pt. „Poszerzanie wiedzy uczniów w gminie Łazy-zajęcia
pozalekcyjne”. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków Europejskiego funduszu
Społecznego.
Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas od 1 do 3 z siedmiu placówek
z terenu gminy Łazy i polegać będzie na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych z: języka
angielskiego, informatyki i zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych z elementami ekologii.
Realizacja projektu przewidziana jest na okres 01.03.2010 do 31.01.2011r.
W projekcie weźmie udział 630 uczniów z siedmiu szkół podstawowych, którzy zostaną
podzieleni na grupy zajęciowe. W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzonych
po 210 godz. zajęć w każdym zakresie tematycznym język angielski, informatyka, nauki
matematyczno-przyrodnicze z elementami ekologii.
Przewidziano również zakup tablic suchościeralnych, rzutników i ekranów multimedialnych
na potrzeby realizacji projektu.
Jednym z wymaganych załączników do Umowy o dofinansowanie jest odpowiednia uchwała
jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zatwierdzenia w/w projektu do realizacji .
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – poinformował, że opinie wszystkich Komisji RM
w Łazach dot. w/w projektu uchwały były pozytywne.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXXII/268/09
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Poszerzanie wiedzy uczniów w gminie Łazy – zajęcia
pozalekcyjne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w ramach
konkursu 01/POKL/9.1.2/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Do punktu nr 10.
Agnieszka Perkowska - Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Z wiedzą za pan brat - zajęcia
pozalekcyjne w gminie Łazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w ramach konkursu
01/POKL/9.1.2/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powiedziała, że w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Gmina Łazy otrzymała środki
finansowe na realizację projektu pt. „Z wiedzą za pan brat – zajęcia pozalekcyjne w gminie
Łazy”. Całkowita wartość projektu to kwota 226 985,00PLN (w tym wartość dofinansowania
100%).
Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas od 4 do 6 z siedmiu placówek
z terenu gminy Łazy i polegać będzie na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych z: języka
angielskiego, informatyki i zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych z elementami ekologii.
Realizacja projektu przewidziana jest na okres 01.03.2010 do 31.01.2011r. W projekcie weźmie
udział 630 uczniów z siedmiu szkół podstawowych, którzy zostaną podzieleni na grupy
zajęciowe. W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzonych po 210 godz. zajęć
w każdym zakresie tematycznym język angielski, informatyka, nauki matematycznoprzyrodnicze z elementami ekologii.
Przewidziano również zakup tablic suchościeralnych, rzutników i ekranów multimedialnych
na potrzeby realizacji projektu.
Jednym z wymaganych załączników do Umowy o dofinansowanie jest odpowiednia uchwała
jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zatwierdzenia w/w projektu do realizacji .
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – poinformował, że opinie wszystkich Komisji RM
w Łazach dot. w/w projektu uchwały były pozytywne.
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Następnie Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXXII/269/09
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Z wiedzą za pan brat - zajęcia pozalekcyjne w gminie
Łazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych, w ramach
konkursu 01/POKL/9.1.2/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Do punktu nr 11
Agnieszka Perkowska-Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami przedstawiła program współpracy gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Powiedziała, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.
3 ust 3 tej ustawy. Przedmiotowy Program ma służyć rozwojowi demokracji lokalnej,
pogłębieniu podmiotowości obywateli i konsekwentnemu uspołecznianiu życia zbiorowego.
Współpraca określona w niniejszym programie ma służyć stworzeniu wspólnego punktu
widzenia na zagadnienia rozwoju gminy, na włączenie w proces rozwoju lokalnego jak
największej liczby podmiotów życia społeczno - gospodarczego, kooperację oraz umocnienie
i poszerzenie istniejącej strefy współdziałania.
Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawia się projekt uchwały.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – poinformował, że opinie wszystkich Komisji RM
w Łazach dot. w/w projektu uchwały były pozytywne.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
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W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXXII/270/09
w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”.
Do punktu nr 12.
Marcin Wałcerz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach odczytał
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Skrzek zam.
w Łazach przy ul.Kościuszki 76, następującej treści:
„ Do Rady Miejskiej W Łazach w dnia 25 sierpnia 2008 r. wpłynęła skarga Pani Elżbiety Skrzek
w sprawie sprzedaży gruntów położonych nad kamionką w Łazach.
W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna działająca w imieniu Rady Miejskiej
w Łazach przeprowadziła postępowanie wyjaśniające.
W odniesieniu do złożonej skargi, w części dotyczącej sprzedaży działki nr 860/126 o
powierzchni 1883 m2 ustalono, iż na podstawie uchwały Zarządu Miasta i Gminy Łazy Nr
131/131/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 w związku z tym, że dwa przetargi na zbycie w/w działki
położonej w Łazach przy ul. Wierzbowej nie doszły do skutku, Zarząd Miasta i Gminy Łazy
postanowił sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę położoną w Łazach przy ul. Wierzbowej
oznaczoną nr ew. 860/126 stanowiącą własność Gminy Łazy. Ustalono również, że sprzedaż
została dokonana po obniżonej cenie o 50% jej wartości określonej przez Rzeczoznawcę
Majątkowego co było zgodne z obowiązującymi przepisami. Akt notarialny został podpisany
w Kancelarii Notarialnej w Zawierciu Rep. A. Nr 4535/2002 w dniu 09 sierpnia 2002 r.
W odniesieniu do skargi w części dotyczącej sprzedaży działek o nr 860/151, 860/152
i 860/159 obrębie kamionki w Łazach od ul. Dąbrowskiego ustalono, iż sprzedaż w/w działek po
pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 24 marca 2004 r. została dokonana
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 19 maja 2004 r. w wyniku którego zostali
wyłonieni obecni nabywcy działek nr 860/151, 860/152 i 860/159. Przed sprzedażą został
sporządzony również operat szacunkowy określający wartość przeznaczonych do sprzedaży
działek.
Dnia 21 lipca 2004 r. oraz 31 sierpnia 2004 r. zostały sporządzone Akty notarialne
w Kancelarii Notarialnej w Zawierciu w sprawie umów sprzedaży działek 860/151, 860/152
i 860/159 na rzecz nabywców wyłonionych w drodze przetargu.
Odnośnie skargi w części dotyczącej zaniechania sprzedaży gruntów wnioskowanych
przez skarżącą w 2000 r. ustalono, iż działka nr 860/137 bezpośrednio przylegająca do posesji
nr 908 stanowiącej współwłasność skarżącej została wydzielona geodezyjnie w 2002 r.
po istniejącym ogrodzeniu przygrodzonej działki gminnej. Komisja Rozwoju Gospodarczego
w dniu 03 kwietnia 2003r. pozytywnie zaopiniowała sprzedaż działek wydzielonych
po ogrodzeniach na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych wzdłuż
ul. Kościuszki w Łazach z terenu istniejącej kamionki.
Rzeczoznawca Majątkowy w dniu 07 kwietnia 2003 r. sporządził operat szacunkowy
określający wartość wydzielonych działek.
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Zarządzeniem Burmistrza z dnia 26 czerwca 2003 r. został podany do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zawierający m. in. działkę
nr 860/137 wnioskowaną przez skarżącą.
W posiadanych archiwalnych dokumentach istnieją również przygotowane protokoły
uzgodnień, które zostały przygotowane przez Urząd celem ich podpisania.
Brak w dokumentacji potwierdzenia przekazania tych dokumentów do Kancelarii
Notarialnej.
Komisja Rozwoju i Promocji na posiedzeniu w dniu 18 października 2005 r. wyraziła
zgodę na uporządkowanie kamionki od strony ul. Kościuszki i Dąbrowskiego wg projektu
geodety Pana Madeja, który uwzględniał wydzielenie ścieżki wokół kamionki ok. 5,5 m
(protokół Nr 45/2005).
Na posiedzeniu w dniu 18 września 2006 r. Komisja Rozwoju i Promocji, Rady Miejskiej
w Łazach, po dyskusji nad projektem zagospodarowania kamionki w Łazach odstępuje od
regulacji stanu prawnego działek przygrodzonych.
W odpowiedzi na wniosek złożony przez skarżącą 09 maja 2007 r. Komisja Rozwoju
i Promocji Rady Miejskiej w Łazach po dokonaniu wizji w terenie dnia 21 maja 2007 r. wyraziła
z zgodę na sprzedaż działki nr 860/137 wraz z częścią gruntu oznaczonego w chwili obecnej
po podziale jako działka 860/174 na rzecz skarżącej. Wyraziła również wolę sprzedaży działki
oznaczonej w chwili obecnej jako działka
nr 860/172 z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania działek przyległych.
Sprzedaż pasa gruntu z działki nr 907 wzdłuż budynku bloku mieszkalnego przy
ul. Kościuszki 74 w Łazach, uzależniona została od zgody Wspólnoty Mieszkaniowej bloku
Kościuszki 74.
Po zatwierdzeniu budżetu wydatków na rok 2008, w ramach przetargu nieograniczonego
wyłoniono geodetę, któremu został zlecony podział geodezyjny kamionki wg wstępnego projektu
podziału z 2005 r. Podział ten nie obejmował wydzielenia pasa gruntu wzdłuż budynku
wspólnoty mieszkaniowej, będącej pod zarządem Firmy Menadżerskiej z siedzibą w Łazach przy
ul. Częstochowskiej.
Działka nr 807 nie jest własnością Gminy Łazy.
Decyzją Burmistrza Łaz z dnia 25 lutego 2009 r. został zatwierdzony projekt podziału
gruntów kamionki w Łazach.
Po zastosowaniu procedury zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami dotyczącej
sprzedaży gruntów w drodze bezprzetargowej, przygotowano dokumenty do podpisania umów
sprzedaży na rzecz właścicieli działek przyległych.
Dokumenty te po podpisaniu przez zainteresowane strony zostały złożone w Kancelarii
Notarialnej celem ustalenia terminu sporządzenia aktów notarialnych.
Skarżąca odmówiła podpisania protokołu uzgodnień na sprzedaż działek 860/137
i 860/174.
Odnośnie skargi w części dotyczącej zaniechania przez Gminę Łazy pasa gruntu z działki
nr 907 zabudowanej blokiem mieszkalnym przy ul. Kościuszki 74
w Łazach ustalono,
iż nieruchomość ta od roku 2003 nie jest własnością Gminy Łazy. W świetle obowiązującego
prawa, na nieruchomości o nr 907 powstała Wspólnota Mieszkaniowa.
Z chwilą zbycia pierwszego lokalu mieszkaniowego aktem notarialnym w dniu
21 października 2003 r. pierwotnie Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej prowadziła Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Łazach. W 2005 r. nastąpiła zmiana Zarządcy. Obecnie funkcję tą pełni Firma
„Menadżer” z siedzibą w Łazach przy ul. Częstochowskiej.
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Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kościuszki 74 podjęła uchwałę
nr 9/2009, iż nie wyraża zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części działki nr 907
na rzecz Pani Elżbiety Skrzek.
Ponadto Wspólnota ta podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie działek 860/172
i 860/173 wydzielonych z gruntu kamionki, bezpośrednio przylegających do nieruchomości
Wspólnoty Mieszkaniowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
nr 907 w Łazach przy ul. Kościuszki.
Biorąc powyższe ustalenia za zasadne, uznaje się skargę Pani Elżbiety Skrzek
za bezzasadną.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach otworzył dyskusję.
O głos poprosił Radny Zenon głąb.
Radny Zenon Głąb – jako Przewodniczący Klubu Radnych „Łazy 2010” - poinformował, że
Radni Klubu Radnych „Łazy 2010” wstrzymają się
od głosowania, gdyż skarżąca będzie
odwoływała się do wyższych instancji w tej sprawie i na dzień dzisiejszy nie wiadomo jak ta
sprawa będzie rozstrzygnięta.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – powiedział, iż dwóch członków Klubu Radnych
„Łazy 2010” zasiada w Komisji Rewizyjnej i pracowali nad uzasadnieniem do przedmiotowej
uchwały, a przede wszystkim wyrazili pozytywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 9 głosów za, 5 głosów wstrzymujących się,
1 Radny nie zajął stanowiska podczas głosowania ) podjęła Uchwałę Nr XXXII/271/09
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Skrzek.
Do punktu nr 13.
Interpelacje w formie pisemnej złożyli:
- Radny Zenon Głąb
- Radny Jan Hoffman
- Radny Tadeusz Czop
Interpelacje stanowią załącznik do protokołu.
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Do punktu nr 14.
Radny Zenon Głąb:
- zapytał, dlaczego w budżecie na 2010 rok nie przewidziano środków finansowych
przeznaczonych na realizację trzeciego odcinka ul. Zielonej w Rokitnie Szlacheckim, skoro
pozostały środki finansowe z realizacji drugiego odcinka budowy tej drogi,
- poprosił o przedstawienie wykazu instruktorów i trenerów realizujących programy
profilaktyczne w ramach zajęć sportowo – rekreacyjnych.
Radny Jan Hoffman:
- zapytał, czy w 2010 roku planowany jest remont Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach,
- zapytał Burmistrza, czy w najbliższym czasie planuje poprawić komunikację autobusów
mieszkańcom Gminy Łazy w kierunku Dąbrowy Górniczej,
- wyraził swoje zaniepokojenie faktem, iż w Niegowonicach zamiera życie kulturalnorozrywkowe i w związku z tym zapytał, czy Gmina planuje w tym zakresie pewne
przedsięwzięcia, aby sytuację poprawić.
Radna Marta Grzesica:
- zapytała, czy mieszkańcy wsi w naszej Gminie mogą liczyć na pomoc ze strony Gminy
w udekorowaniu świątecznymi akcentami niektórych miejsc w poszczególnych miejscowościach,
takich jak np. przy Kościele, przy Remizie OSP, czy wzdłuż głównej drogi danej miejscowości
( np. kilka kolorowych, świątecznych oświetleń ). Dodała, że mieszkańcy Chruszczobrodu
deklarują, że z pomocą Gminy włączą się do pracy społecznej przy świątecznej dekoracji wsi,
- zapytała, czy jest
w Chruszczobrodzie,
- zgłosiła

możliwość

wykonania

oświetlenia

Pomnika

Ojca

Świętego

potrzebę wykonania oświetlenia bram na cmentarzu w Chruszczobrodzie,

- poprosiła o pisemną informację dla Radnych dot. stanu bezrobocia w naszej
( w porównaniu do informacji przedłożonej przez Powiat ).

Gminie

Tadeusz Czop – Radny – odczytał korespondencję pomiędzy Panią Kalarus – mieszkanką
Chruszczobrodu, a Urzędem Miejskim w Łazach w sprawie kupna terenu przyległego do jej
posesji w Chruszczobrodzie. Zapytał Pana Burmistrza, jakie podejmie działania w tej sprawie,
ponieważ wcześniej była decyzja o sprzedaży tej działki, a obecnie są sprzeciwy aby Pani
Kalarus, tak jak i inni kupiła ten teren.
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Marta Grzesica – Radna – odnosząc się ad vocem do wypowiedzi Radnego T. Czopa
powiedziała, że w poprzedniej kadencji Burmistrz Tadeusz Czop obiecał mieszkańcom
Chruszczobrodu, że sprzedany zostanie im teren przyległy do ich posesji, w stronę rzeki, za tzw.
„przysłowiową złotówkę”, pod warunkiem, że będzie ten teren utrzymywany w czystości.
Dodała, że Rada Sołecka, Sołtys, Rada Rodziców, Zespół Szkół, Klub Seniora, Ochotnicza Straż
Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, wszyscy wspólnie stwierdzili, że dwie działki usytuowane
za remizą w Chruszczobrodzie powinny pozostać we władaniu Gminy Łazy, aby w przyszłości
dawały możliwości rozwoju Wsi Chruszczobród, ( jedna za „grzybkiem”, o którą Pani Kalarus
prosi, a druga przy posesji Państwa Dulów).
Radna zaapelowała, aby Gmina nie sprzedawała tych działek, gdyż sprzedać jest bardzo łatwo,
a trzeba wziąć pod uwagę, że społeczności miejscowej potrzebne są pewne tereny
do rozwoju i do odpowiedniego ich zagospodarowania.
Dodała, że być może za 5 lat w Chruszczobrodzie będzie możliwość zrobienia czegoś więcej
przy Domu Kultury i nie będzie to możliwe ze względu na brak terenu. Obecnie mieszkańcy
Chruszczobrodu są zdania, żeby po drugiej strony rzeki również nie sprzedawać terenu.
Ponadto Radna stwierdziła, że nie wie o co chodzi Burmistrzowi Czopowi, który szuka osób
siejących tzw. ferment. Dodała, że ona jako mieszkanka Chruszczobrodu jest „tzw. krzakiem,
a Pani Kalarus jest tzw. ptakiem, który przyfrunął i który wprowadza ferment we wsi, wychodzi
naprzeciw społeczeństwu i oszukuje ludzi Chruszczobrodu i mówi, że za stodołami planowany
jest plac zabaw, co jest nieprawdą, gdyż obecnie tam nikt nic nie planuje.
Dodała, że mieszkańcy nie wyrażają zgody na to, aby wieś pozbawić możliwości dalszego
jej rozwoju poprzez sprzedaż tych terenów.
Następnie Radna poprosiła Radnego Tadeusza Czopa, aby więcej jego wystąpienia nie dotyczyły
spraw sprzedaży terenów w Chruszczobrodzie, ponieważ Pani Kalarus zna negatywne
stanowisko mieszkańców i zna stanowisko organizacji
pozarządowych działających
w Chruszczobrodzie. W związku z tym Radna stwierdziła, że ani Pan Tadeusz Czop, ani Pani
Kalarus nie będą dyktować co jest dobre, a co złe dla mieszkańców Chruszczobrodu.
Następnie Radny Jan Hoffman – swoje słowa skierował do Przewodniczącego Rady, aby
zwracał uwagę na czas zabieranego głosu przez Radnych w wystąpieniach, aby ich wypowiedzi
trwały np.3 minuty, a nie 10 minut.
Przewodniczący Rady przyjął tą sugestię do wiadomości.
Do punktu nr 15.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – odczytał informację z prac Burmistrza i Urzędu
Miejskiego w Łazach w okresie międzysesyjnym.
W/w informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady – zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do przedstawionej informacji.
Tadeusz Czop – Radny – zwrócił uwagę Panu Burmistrzowi, iż w swojej informacji
nie poinformował o spotkaniu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach z okazji
„Święta Pracownika Socjalnego” i poprosił o pisemną odpowiedź w tej sprawie.
Ponadto zapytał, czy prawdą jest, iż OPS w Łazach został skontrolowany.
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Do punktu nr 16.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – w odpowiedzi Radnemu J.Hoffmanowi powiedział,
że wystąpi z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o naprawę poboczy przy wyjeździe
z Niegowonic do Dąbrowy Górniczej oraz oznakowania drogi DW 790.
Radnemu Zenonowi Głąb w sprawie zainstalowania oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej
w Rokitnie Szlacheckim Pan Burmistrz odpowiedział, że wiele razy na ten temat były z Radnymi
rozmowy i bardzo prosi o składanie wniosków dot. potrzeb w tym temacie. Przez całą kadencję
spłacane są raty kredytu, który został przeznaczony na modernizację oświetlenia ulicznego i po
jego spłacie pozostała 180 tys.zł kwota zostanie przeznaczona na najpilniejsze potrzeby
w zakresie oświetlenia ulicznego. W sprawie utwardzenia drogi należy sprawdzić w terenie jej
stan i jeśli jest taka konieczność to należy tą drogę utwardzić.
Radnemu Tadeuszowi Czopowi odpowiedział, że 20 listopada wypada Święto Pracowników
Opieki Społecznej i w tym dniu odbyło się spotkanie pracowników OPS, na które między innymi
został zaproszony. W sprawie poniesionych kosztów pisemnej odpowiedzi udzieli Dyrektor OPS
w Łazach. Dodał, że była to bardzo piękna i kulturalna uroczystość, w której udział również
wzięła Pani Sekretarz, Skarbnik, a w imieniu Przewodniczącego Rady – Radna Marta Grzesica,
Przewodnicząca Komisji Kultury, oświaty, zdrowia i Opieki Społecznej. Z tej okazji złożył
gratulacje i najlepsze życzenia. Poinformował, że w OPS w Łazach została przeprowadzona
rutynowa kontrola, wąskiego wycinka działalności ośrodka. Protokół pokontrolny zostanie
przesłany do OPS w Łazach w przeciągu tygodnia i będzie możliwość zapoznania się z tym
protokołem.
Pan Burmistrz w odpowiedzi Radnemu Głąb powiedział, że istotnie Pani Sołtys i Rada Sołecka
zawnioskowała i zgodziła się na budowę II odcinka drogi przy ul. Zielonej w Rokitnie
Szlacheckim, natomiast o trzecim odcinku nie było mowy, aby został zrobiony w tym samym
roku. Środki przeznaczone na przetarg, a nie wykorzystane w całości nie pozostają w danej
miejscowości lecz przeznaczone są na potrzeby w tym zakresie. Zwracając się do Radnego
Burmistrz powiedział, aby złożył wniosek do budżetu na przyszły rok.
Jeżeli chodzi o listę osób, które otrzymują wsparcie ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi
Radny otrzyma taki wykaz . Te zajęcia prowadzone są w szkołach, w Miejskim Domu Kultury,
w Klubach sportowych między innymi w Rokitnie Szlacheckim, gdzie trener nabył uprawnienia,
które należy posiadać, aby program realizować. Jeżeli zostanie ogłoszony konkurs trener
może złożyć swoją ofertę i ewentualnie prowadzić później zajęcia, które mają przeciwdziałać
alkoholizmowi.
Radnemu Janowi Hoffmanowi w sprawie remontu Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach Pan
Burmistrz odpowiedział, że z tym pytaniem zwróci się do Kierownika SP ZOZ Pani Anny
Tarapaty-Pogoda i otrzyma odpowiedź na piśmie.
W sprawie poprawy komunikacji z Niegowonic do Dąbrowy Górniczej Burmistrz odpowiedział,
że wspólnie z innymi Burmistrzami i Wójtami uczestniczył w spotkaniu u Prezydenta Zawiercia
na wniosek PKS, gdzie otrzymaliśmy propozycję przejęcia udziałów PKS przez Gminy. Żadna
gmina Powiatu Zawierciańskiego nie przyjęła tej propozycji do realizacji. Gmina Łazy
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od Prezesa PKS nie otrzymała żadnej propozycji rozwiązania problemów komunikacyjnych
na naszym terenie. W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Skarbu, że
przedsiębiorstwo to ma zostać sprywatyzowane. W tej sytuacji może jakiś przedsiębiorca
zdecyduje się przystąpić do przetargu i przejąć to przedsiębiorstwo.
Jeżeli chodzi o transport z Grabowej i Niegowonic w kierunku Dąbrowy Górniczej to KZK GOP
skróciło kursowanie autobusu linii 809 do Tworznia. Po licznych protestach mieszkańców
i spotkaniu z przedstawicielami KZK GOP zapadły pewne propozycje co do rozwiązania
połączenia tego kursu, szczególnie kursów tzw.szkolnych. Do tej pory nic złego nie stało się.
Ponadto powiedział, że paradoksalnie organizując transport w kierunku Dąbrowy Górniczej
doprowadzamy do tego, ze nasi mieszkańcy zamiast dążyć do Łaz, do Zawiercia to uciekają nam
w stronę Dąbrowy Górniczej. Jest to bardzo niekorzystne, tak nie powinno być. Jednak jest taka
sytuacja dot. transportu, jaka jest i dlatego mieszkańcy tamtej strony gminy wyjeżdżają od nas.
Gmina Łazy nie jest członkiem KZK GOP i dlatego nie mamy decydującego wpływu na ich
działania, na rozkład jazdy. Jedynie możemy wnioskować i prosić o rozwiązanie istniejących
problemów. Analizy prowadzone są przez nas na wypadek, gdyby nagle przestał istnieć PKS
Zawiercie, abyśmy byli przygotowani na inne rozwiązania komunikacji.
W sprawie życia kulturalnego w Niegowonicach powiedział, że istnieje działalność kulturalna
w szkole. Jest tam biblioteka, świetlica, a ponadto żyjemy w takich czasach, że jeżeli ktoś chce
pojechać do kina, czy teatru, to obecnie prawie każdy dysponuje własnym środkiem transportu
i może pojechać do Sosnowca, czy Katowic w tym celu.
Odpowiadając Radnej Grzesicy odnośnie świątecznego oświetlenia ulicznego w Gminie to jest
to bardzo trafny pomysł, jednak kosztowny i nie stać nas na to. Warto by wrócić do ogłoszenia
konkursu na najładniejsze oświetlenie domków jednorodzinnych. W sprawie oświetlenia
pomnika powiedział, że należy wykonać to oświetlenie. Aby oświetlić bramy cmentarne
to najpierw należy wykonać projekt techniczny.
W sprawie wysokiego bezrobocia w naszej Gminie należy zastanowić się co można w tej kwestii
zrobić. Podjęta został uchwała w sprawie utworzenia strefy aktywności gospodarczej, dzięki
której ściągamy na nasz teren przedsiębiorców, jednak na zlikwidowanie bezrobocia nie ma
recepty i jest to duży problem. Pozyskujemy środki unijne dla chętnych do podjęcia własnej
działalności gospodarczej, pozatym w CIS w Łazach podopieczni uczą się zawodu. Przynajmniej
w taki sposób chcemy pomóc bezrobotnym.
W odpowiedzi Radnemu Tadeuszowi Czop powiedział, że gruntu w Chruszczobrodzie przy
rzece można sprzedać jedynie za kwotę oszacowaną przez rzeczoznawcę, kwota ta wydaje się
zainteresowanym zbyt wysoka. Pan Czop gdy pełnił funkcję Burmistrza obiecał wielu osobom
załatwienie rzeczy nierealnych, niezgodnych z prawem. Nie ma możliwości, aby oddać
komukolwiek grunt za przysłowiową złotówkę, a takich osób jest wiele. Z tego tytułu
są problemy, gdyż jeżeli jeden burmistrz mówi, że jest możliwość załatwienia pewnej sprawy,
a drugi burmistrz mówi, że nie ma takiej możliwości to wynika z tego, że ktoś tutaj kłamie.
Dodał, że nie spełnia nierealnych obietnic swojego poprzednika. Dodał, że wszystkie organizacje
w Chruszczobrodzie są przeciwne, aby ten teren sprzedać, a Pani Kalarus próbuje wymóc na
Gminie żeby jej to sprzedać. Dodał, że obecnie tak wygląda, jakby to on jako Burmistrz nie
chciał tej Pani terenu sprzedać, a tymczasem wszyscy, których ten teren dotyczy są przeciwni.
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O głos poprosił Radny Głąb.
Radny Zenon Głąb – odniósł się do wypowiedzi Burmistrza dot. bezrobocia. Powiedział,
że „zastanawia go sprawa dot. zatrudnienia w OSiR w Łazach Pani Beaty Mogiła jako kasjerki.
Prowadzi ona działalność gospodarczą - firmę ubezpieczeniową i w związku z tym zapytał
dlaczego akurat ta osoba, która posiada firmę ubezpieczeniową została zatrudniona jako kasjerka
w OSiR. Dodał, że nigdy tego bezrobocia nie zlikwidujemy, jeżeli osoby, które mają już
dochody jeszcze dodatkowo są zatrudniane, a osoby które nie mają pracy składają wnioski
o zatrudnienie i czekają na podjecie pracy w nieskończoność”.
Radny Tadeusz Czop – stwierdził, że w swojej wypowiedzi Burmistrz sugeruje, iż Pan Czop
kłamie. Powiedział, że w okresie gdy pełnił funkcję Burmistrza nigdy nie było takich sytuacji,
aby za złotówkę zostały sprzedane grunty, a jeśli Burmistrz Kaczyński tak sądzi to powinien
przedstawić dowody takiego postępowania. Poprosił Burmistrza, aby podał konkretny przykład,
że w okresie gdy pełnił funkcję Burmistrza sprzedał cokolwiek za złotówkę.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – zwracając się do Radnego Czopa stwierdził,
że Radny w tym punkcie nie powinien podobnie jak Radny głąb dyskutować. Poinformował, że
odda głos Radnemu Czpowi w pkt „wolne wnioski’.
Radny Tadeusz Czop – powiedział, że Przewodniczący jest nie konsekwentny, gdyż
Burmistrzowi nie odebrał głosu, gdy przerywał jego wypowiedź a jemu próbuje odebrać
głos. Dodał zwracając się do Burmistrza, że jeśli sugeruje, że ktoś kłamie to bardzo prosi
aby przeanalizował okres jego 12 - letniej kadencji jako Burmistrza, czy kiedykolwiek za
złotówkę sprzedał grunt.
Ponadto powiedział , że przez 8 lat decyzję podejmował zarząd, a potem on indywidualnie przez
4 lata i nigdy nie było takiej sytuacji, proszę dać taki przykład.
Przewodniczący Rady - zwracając się do Radnego Czopa powiedział: „nikt nie powiedział,
że Pan kłamie, Burmistrz Kaczyński nie powiedział, że Pan sprzedawał grunty za złotówkę”.
Radny - Władysław Nowak – powiedział, że jest zbulwersowany tą częścią odpowiedzi Pana
Burmistrza na interpelację Radnego Hoffmana dotyczącej uporządkowania rozwoju komunikacji
Sołectwa Grabowa i Chruszczobrod bo to dotyczy komunikacji KZK GOP. W jakimś momencie
Pan Burmistrz pozwolił sobie na uwagę, że rozwiązanie tego problemu może spowodować, że
ludzie uciekną nam z Gminy Łazy. Zdaniem Radnego jest to wielkie nieporozumienie, że tak
można myśleć. Nie rozwiązujemy tego problemu dla ludzi korzystających z komunikacji KZK
GOP , bo nam ludzie z Gminy uciekną, to jest skandal. Zwracając się do Pana Burmistrza
poprosił o wyjaśnienie tej sprawy, dlaczego tak myśli o sprawie rozwiązania komunikacji.
Radny Jan Hoffman – poprosił, żeby do tematu komunikacji Niegowonice, Grabowa mógł
powrócić na kolejnej sesji z uwagi na to, że w chwili obecnej Burmistrz jest nieobecny.
Przewodniczący Rady – powiedział, iż uważa że temat ten powinien być przedmiotem obrad
Komisji Rozwoju i Promocji.
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Do punktu nr 17.
Radna - Marta Grzesica – przedłożyła Radnym informację z przebiegu uroczystości
pracowników OPS. W spotkaniu tym uczestniczyła w imieniu Pana Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Łazach jako Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty , Zdrowia i Opieki
Społecznej.
Do punktu nr 18.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady – złożył informację o pracy między sesjami.
W/w informacja stanowi załącznik do protokołu.
Zapytał Radnych czy wnoszą uwagi.
Radni uwag nie wnieśli.
Do punktu nr 19.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 13.20 ogłosił zamknięcie XXXIII 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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