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

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

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 MiG w Łazach
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łazach
Mieszkańcy MiG Łazy
Komendant Komisariatu Policji w Łazach
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.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszą sesję przybyło 14 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 Przewodniczący Rady poinformował, ze jest propozycja zmiany w porządku obrad
polegająca na tym, aby punkt 4 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy
na 2009 rok” został przesunięty jako punkt 10 porządku obrad, ponieważ otrzymaliśmy z Urzędu
Wojewódzkiego informację w sprawie tzw. „schetynówki” i dlatego jest propozycja aby ten
punkt przenieść na koniec.
Radny Władysław Nowak – poprosił o przedstawienie uzasadnienia tej zmiany.

Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz poinformował, że w dniu dzisiejszym, rano pojawiła się
lista wniosków po wstępnej weryfikacji i okazało się że zgłoszona „schetynówka” na naszą drogę
gminna tj. Rolna - Błędowska nie przeszła oceny pozytywnej i w związku z tym chcemy Państwu
zaproponować zmianę, zgłoszenie tej drogi do Regionalnego Programu Operacyjnego w zamian
za ul.Kościuszki w Wysokiej. Oficjalnego pisma wyjaśniającego powody nie przyjęcia naszego
wniosku jeszcze nie ma w tej sprawie, a termin składania wniosków do RPO upływa z dniem
6 listopada 2009 roku. W związku z powyższym należy zaproponować zmiany do budżetu i prosi
Komisję Budżetową o spotkanie się w przerwie celem przeanalizowania tej sprawy i wyrażenia
zgody na powyższe propozycje.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi inne uwagi do przedłożonego
porządku obrad sesji.
Innych propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek
po wprowadzonej zmianie.
Następnie Przewodniczący Rady z w/w poprawką..

-

odczytał

proponowany porządek obrad

poddał pod głosowanie porządek obrad wraz

W sesji uczestniczyło 14 radnych.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej z dnia 2 listopada 2009 roku jak niżej:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 września 2009 r.
Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i stawek
opłaty targowej.
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Przełam bariery – szkolenia
językowe drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich, w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2009
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Szkolenia językowe szansą na
sukces mieszkańców gminy Łazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2009
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży
lokali.
Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Żarki.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/111/07 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu dofinansowania
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań służących
ochronie środowiska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2009 rok.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach dotycząca złożonych oświadczeń
majątkowych przez Radnych.
12. Informacja Burmistrza Łaz dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.
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.
19. Zamknięcie sesji.
Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy wnoszą
uwagi do protokołu Nr XXXI z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25.09.2009 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 25 września 2009 r.

Nr XXXI/09 z sesji Rady

Do punktu nr 4.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: określenia
zasad ustalania i poboru oraz wysokości i stawek opłaty targowej. Powiewdziała, że w związku
z utworzeniem spółki gminnej PROMAX Sp. z o.o. której jednym z zadań statutowych jest
prowadzenie targowiska, co znalazło wyraz w przekazaniu Spółce gruntów i urządzeń
zajmowanych przez targowisko, wnosi się także o ustalenie Spółki inkasentem opłaty targowej.
Jednocześnie proponuje się ustalić dla przedmiotowej Spółki inkaso w wysokości 30 % od
pobranych kwot.
Kwoty dziennych stawek opłaty targowej proponowane w przedkładanej uchwale nie ulegają
zmianie.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Budżetowej dot.
w/w projektu uchwały była jednogłośnie pozytywna.
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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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXXII/257/09 w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i stawek
opłaty targowej.
Do punktu nr 5.
Agnieszka Perkowska – Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Przełam bariery – szkolenia
językowe drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich, w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2009 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Powiedziała,że związku ze złożeniem wniosku
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Gmina Łazy otrzymała
środki finansowe na realizację projektu pt. „Przełam bariery – szkolenia językowe drogą
do sukcesu”. Całkowita wartość projektu to 35 614,00 zł (w tym wartość dofinansowania 100%).
Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Łazy i polegać będzie na przeprowadzeniu kursu
języka angielskiego dla mieszkańców Gminy Łazy. Szkolenia językowe trwać będą 9 miesięcy
i skierowane są do osób powyżej 45 roku życia. W projekcie weźmie udział 45 osób, które
podzielone zostaną na trzy 15-osobowe grupy słuchaczy. Na każdą grupę przypada 60 godzin
dydaktycznych zajęć w trakcie trwania 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 opinia Komisji Rozwoju
i Promocji dot. w/w projektu uchwały była jednogłośnie pozytywna.
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.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXXII/258/09 w sprawie: zatwierdzenia projektu „Przełam bariery – szkolenia
językowe drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich, w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2009
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Powiedziała,że
związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich, Gmina Łazy otrzymała środki finansowe na realizację projektu pt.
„Przełam bariery – szkolenia językowe drogą do sukcesu”.
Do punktu nr 6.
Agnieszka Perkowska – Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Szkolenia językowe szansą
na sukces mieszkańców gminy Łazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2009
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, Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich, Gmina Łazy otrzymała środki finansowe na realizację projektu
pt. „Szkolenia językowe szansą na sukces mieszkańców gminy Łazy”. Całkowita wartość
projektu ma kwotę to 32 660,00 zł (w tym wartość dofinansowania 100%).
Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Łazy i polegać będzie na przeprowadzeniu kursu
języka angielskiego dla mieszkańców Gminy Łazy. Szkolenia językowe trwać będą 10 miesięcy
i skierowane są do osób od 20 do 45 roku życia.
W projekcie weźmie udział 45 osób, które podzielone zostaną na trzy grupy słuchaczy. Jedną
grupę stanowić będą osoby bezrobotne pragnące podnieść swoje kwalifikacje oraz chcące wrócić
na rynek pracy. Pozostałe dwie grupy stanowić będą osoby pracujące. Na każdą grupę przypadają
74 godziny dydaktyczne zajęć w trakcie trwania 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 opinia Komisji Rozwoju
i Promocji dot. w/w projektu uchwały była jednogłośnie pozytywna.
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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXXII/259/09 w sprawie: zatwierdzenia projektu „Szkolenia językowe szansą na sukces
mieszkańców gminy Łazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach
wiejskich, w ramach konkursu 01/POKL/9.5/2009
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Radna Marta Grzesica – powiedziała, że jest bardzo zadowolona z pracy pracowników
Wydziału Zarządzania Projektami, którzy śledzą pojawiające się możliwości przystępowania do
projektów, wykorzystują wszystkie szanse udziału w takich projektach.. Powiedziała, że są to
pozyskane środki dodatkowe dla Gminy, pozyskane bez udziału środków z budżetu.
Do punktu nr 7.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Komunalnego – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali.
Powiedziała, że Gmina Łazy jest właścicielem 220 lokali mieszkalnych .Najemcy większości
tych lokali są zainteresowani ich wykupem.
Najemcy zainteresowani są podwyższaniem standardu zarówno budynków jak i mieszkań które
zajmują, co wiąże się ze znacznym zwiększeniem kosztów ponoszonych przez Gminę. Sprzedaż
dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych spowoduje systematyczne obniżanie kosztów
ich utrzymania i pomoże zwiększyć środki na remont i utrzymanie lokali socjalnych, których
zapotrzebowanie w naszej Gminie jest bardzo duże.
W związku z powyższym proponuje się projekt uchwały w sprawie zastosowania bonifikaty
przy sprzedaży wyszczególnionych w uchwale lokali mieszkalnych
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Rozwoju
i Promocji dot. w/w projektu uchwały była jednogłośnie pozytywna.
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 jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXXII/260/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży
lokali
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Do punktu nr 8.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury przedstawiła projekt uchwały
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Żarki.
Powiedziała, że na podstawie art. 70 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. nauka do 18 roku
życia jest obowiązkowa. Normę te powtarza w art. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o Systemie Oświaty; zgodnie z którym nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 18 roku życia. W świetle art. 16 ust. 5 i 5a ustawy o systemie oświaty obowiązek
szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo
niepublicznych, ale można go również realizować w gimnazjum dla dorosłych (publicznym bądź
niepublicznym).
Taka potrzeba dotyczy dwojga uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy, którzy
uczęszczają od września br. do Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Żarkach. Na
podstawie art. 15a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych, można przyjąć
osobę, która ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy - 15 lat,
biorąc pod uwagę opóźnienie w cyklu kształcenia.
Natomiast na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządowych i ustawy
o samorządzie terytorialnym jest możliwe zawieranie porozumień międzygminnych w celu
realizacji zadań publicznych w zakresie oświaty, które wykraczają poza obowiązek ustawowy
dotyczący finansowania niepublicznych gimnazjów dla dorosłych i konieczności pokrywania
dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do takiego gimnazjum na
terenie innej gminy. Dlatego istnieje konieczność wynikająca z przepisów samorządowych
regulowania tych spraw w drodze porozumienia międzygminnego.
Aby umożliwić Burmistrzowi podpisanie tego porozumienia, należy podjąć stosowną uchwałę,
która wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządowych i ustawy
o samorządzie terytorialnym.
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.
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 jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXXII/261/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Żarki.
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Do punktu nr 9.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały
Nr XI/111/07 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia
regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zadań służących ochronie środowiska.
Powiedział,że konieczność wprowadzenia zmian do uchwały wynika z faktu, iż na rynku
pojawiły się nowe źródła ciepła takie jak kotły na biomasę oraz kominki wodne na drewno lub
pelet, które również są zaliczane do ekologicznych źródeł ciepła.
Ponadto dofinansowaniem zostaną objęte osoby, które zdecydują się na podłączenie do sieci
ciepłowniczej PEC , co wpłynie korzystnie na ograniczenie niskiej emisji na osiedlu Podlesie
w Łazach.
Poprosił Radnych, aby w projekcie uchwały dokonali poprawek zaistniałych błędów literowych
tj.:
- w §1 pkt 1 ppkt b. wyraz „kominków wodnych zastąpić – „kominki wodne”,
- w §1 pkt 8 oraz pkt 10 po słowach „bez dodatkowego rusztu dodać wyraz „biomasą”.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Porządku
Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska dot. w/w projektu uchwały była
jednogłośnie pozytywna.
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 jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXXII/262/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/111/07 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu dofinansowania z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań służących ochronie
środowiska.
Następnie przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek
ogłosił półgodzinną przerwę
w obradach i poprosił członków Komisji Budżetowej odbycie posiedzenia Komisji celem
zaopiniowania proponowanych zmian do budżetu Gminy Łazy, które wynikły w związku
z propozycją ujęcia wniosku na dofinansowanie dróg gminnych tj. : Rolna, Błędowska
w Niegowonicach w Regionalnym Programie Operacyjnym.
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Do punktu nr 10.
Po przerwie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek wznowił obrady.
W sesji uczestniczyło 13 Radnych – Wiceprzewodnicząca Rady – Anna Staniaszek
po uprzednim usprawiedliwieniu się opuściła obrady.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek poinformował, że w przerwie odbyło się posiedzenie
Komisji Budżetowej, która pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany.
Następnie oddał głos Pani Barbarze Cyganek – Skarbnikowi Gminy oraz poprosił obsługę Biura
Rady Miejskiej w Łazach o skopiowanie ostatecznej wersji projektu uchwały w sprawie zmian
do budżetu na 2009 rok, która stanowi załącznik do protokołu.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – szczegółowo omówiła proponowane zmiany
do budżetu na 2009 rok.
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 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXXII/262/09 w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2009
Do punktu nr 11.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – odczytał informację dotycząca złożonych
oświadczeń majątkowych przez Radnych, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu oraz
informację Wojewody Śląskiego odnośnie oświadczeń majątkowych złożonych przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach oraz Burmistrza Łaz, która stanowi załącznik nr 4
do protokołu.
Przewodniczący dodał również, że w Rokitnie Szlacheckim odbyły się wybory uzupełniające.
W wyborach tych został wybrany Radnym Pan Zenon Głąb, który w terminie 30 dni od wyborów
również złożył oświadczenie majątkowe.
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Do punktu nr 12.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – odczytał informację dotyczącą złożonych oświadczeń
majątkowych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, dyrektorów podległych jednostek,
a także osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, która stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Do punktu nr 13.
Niżej wymienieni Radni odczytali treść interpelacji:
- Radny Tadeusz Czop
- Radny Jan Hoffman
- Radny Zenon Głąb
Następnie Radni przedłożyli na piśmie treść zgłoszonych interpelacji na ręce Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Łazach.
Treść interpelacji w załączeniu – załączniki nr 6
Do punktu nr 14.
Radny Zenon Głąb:
-powiedział, że w Rokitnie Szlacheckim wykonano dwa odcinki ul. Zielonej oraz drogę tzw.
,, Pod Stawem’’. Na wykonanie tych zadań plonowano kwotę 227.515,71 zł, a wykorzystano
161.883,69 zł. Zdaniem Radnego pozostałą kwotę ok. 65 tys. zł należy wykorzystać na inne drogi
w Rokitnie Szlacheckim, gdyż jest tam dużo potrzeb w tym zakresie. Należy wykonać ulicę
Polną, Krasickiego, III odcinek ul. Zielonej,
- zwrócił uwagę, iż Pani Skrzek nie otrzymała odpowiedzi na złożone pismo w terminie,
- poprosił Burmistrza aby przedłożył Radnym informację, ile środków finansowych było
przeznaczonych na poszczególne miejscowości naszej Gminy, od początku obecnej kadencji.
Radna Marta Grzesica:
- w imieniu mieszkańców Chruszczobrodu i Chruszczobrodu Piasków zwróciła się z prośbą
o przekazanie gruzu z ,, Dolomitów’’ na utwardzenie ul. Leśnej i Ciasnej,
- w imieniu mieszkańców Chruszczobrodu zapytała, czy ul. Zielona będzie wykonywana jeszcze
w tym roku,
- zgłosiła potrzebę wymiany lampy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Chopina
i drogi wojewódzkiej w Chruszczobrodzie,
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- zaproponowała aby zabezpieczyć środki finansowe na projekt techniczny budowy drogi przez
tzw. ,,Piecuchy’’,
- zaproponowała aby w przyszłorocznym budżecie ujęty był odpis z Funduszu Sołeckiego,
- zapytała, czy został ogłoszony nowy przetarg na remont drogi wojewódzkiej Nr 796 . Dodała,
że droga ta jest w bardzo złym stanie i jak najszybciej trzeba ją wyremontować.
Do punktu nr 15.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz przedstawił informacją dotycząca pracy Urzędu Miejskiego
w Łazach i Burmistrza w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Sławomir Kania – Adwokat – poinformował, że obecnie toczy się postępowanie przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczy uchwały Rady Miejskiej w Łazach
z marca 2008 roku, w której Rada ustaliła minimalne stawki czynszu. Wojewódzki Sąd
Administracyjny I instancji naszą skargę oddalił, w związku z czym skarga kasacyjna została
oddalona. Chodziło o to aby bronić uprawnień stanowiących Rady w stosunku do Burmistrza,
oba Sądy stanęły na stanowisku, iż obecnie Burmistrz może kierować się o wiele większymi
uprawnieniami, gdyż wybierany jest w wyborach bezpośrednich. Jego swoboda jest o wiele
większa. Zdaniem Sądu niedopuszczalne jest, aby Rada ustalała minimalne stawki czynszu. Sąd
uznał, iż w całości jest to kompetencja Burmistrza. W tej sytuacji Rada uchwaliła stawki
minimalne, jednocześnie uchylona została poprzednia uchwała dotycząca całej materii.
W najbliższym czasie, w celu uregulowania tej sprawy, przedłożony zostanie Państwu Radnym
stosowny projekt uchwały.
Druga sprawa sporna dotyczy uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami, którą
Rada podjęła w czerwcu ubiegłego roku, a Wojewoda zakwestionował ją w dwóch punktach.
Po kasacji Sąd uznał skargę w połowie, a mianowicie: pozostawiono zapisy w uchwale jakimi
zasadami powinien kierować się Burmistrz przy zawieraniu umów najmu, dzierżawy
użytkowania ( 3 – miesięczne wypowiedzenie lub natychmiastowe wypowiedzenie umowy.
Natomiast co do zapisu, że przy zawieraniu umów do lat trzech ma obowiązywać forma
przetargu Sąd uznał, iż jest to swoboda burmistrza i obowiązywać powinna forma
bezprzetargowa.
Poinformował również, że obecnie toczą się jeszcze dwie sprawy sądowe. Pierwsza z nich
to obniżenie renty planistycznej z 30% na 10% . Wojewoda tej uchwały nie unieważnił, została
ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak w marcu tego roku
zdecydował się uchwałę tą zaskarżyć do Sądu. Termin rozprawy wyznaczony jest na dzień
16 listopada br. Obecnie wszystkie postępowania związane z rentą planistyczną ze strony
Urzędu zostały wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd.
Druga sprawa dotyczy odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach. Uchwała została podjęta
w marcu br. Wojewoda jej nie unieważnił, ale zdecydował się zaskarżyć ją do Sądu. W związku
z powyższym nastąpił chaos prawny, gdyż na podstawie tej uchwały dyrektorzy przedszkoli
zawarli z rodzicami umowy, a dopiero we wrześniu Wojewoda zawiadomił, że wstrzymuje
wykonanie tej uchwały. Obecnie nie ma wyznaczonego terminu rozprawy. Wojewoda
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zakwestionował, iż w uchwale zastosowane zostały stawki preferencyjne dla rodzin
wielodzietnych, stoi na stanowisku, że w związku z tym nie ma zachowanej zasady równości.
Ponadto pod koniec września był ogłoszony Wyrok Sądu w sprawie Gminnej Spółdzielni
przeciwko Gminie Łazy, a chodzi w tym przypadku o to, ze Gminna Spółdzielnia chciała
uwłaszczyć się na majątku Gminy. Gmina wygrała tą sprawę i czekamy na uprawomocnienie się
wyroku. Jeżeli chodzi o Gminną Spółdzielnie to w sądzie są jeszcze nierozstrzygnięte 4 sprawy
tego samego rodzaju, jednak powinny one być również rozstrzygnięte na korzyść Gminy.
Do punktu nr 16.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – poinformował, że na zgłoszone wnioski i zadane pytania
udzieli odpowiedzi na piśmie.
Do punktu nr 17.
Radna Marta Grzesica - poprosiła o wyjaśnienie jaki obecnie obowiązuje kod pocztowy
Chruszczobrodu i Chruszczobrodu Piasków, gdyż podawane są dwa różne kody pocztowe i są
problemy z dostarczaniem korespondencji mieszkańcom tych miejscowości.
Wojciech Cabala – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Łazach – zaproponował, aby
minutą ciszy uczcić pamięć o Naszych Samorządowcach, z którymi pracowaliśmy, a obecnie już
odeszli.
Minutą ciszy uczczono pamięć o Samorządowcach z terenu Naszej Gminy.
Do punktu nr 18.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach odczytał informację dot. pracy
między sesjami i otrzymanej korespondencji, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Anna Tarapata - Pogoda – Kierownik SP ZOZ w Łazach – przedstawiła prezentację
dotyczącą remontu obiektu Ośrodka Zdrowia w Chruszczobrodzie, przedstawiając stan
techniczny obiektu poprzednio jak również po przeprowadzonym remoncie.
Do punktu nr 19.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 12.50 ogłosił zamknięcie XXXII sesji Rady
Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: Małgorzata Jurkin
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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