Protokół Nr XXXI/09
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
25 września 2009 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady
Nieobecny
Spóźniony ( przybył podczas punktu 4 porządku obrad)

- 15 radnych
- 14 radnych (zgodnie z zał.nr 1)
- Radny Marcin Wałcerz
- 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(zgodnie z zał.nr 2)
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łazach
Mieszkańcy MiG Łazy
Komendant Komisariatu Policji w Łazach
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 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.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady - odczytała proponowany porządek obrad.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi uwagi do przedłożonego
porządku obrad sesji.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.

Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad.
W tym punkcie sesji uczestniczyło 13 radnych.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej z dnia 25.09.2009 roku jak niżej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 13 lipca 2009 r. i 14 sierpnia 2009 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2009 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2009 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Centrum Integracji Społecznej Twoją
szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach konkursu 2/POKL/7.2.1/2008
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Rozwój przedsiębiorczości szansa na lepszy
start i zmniejszenie bezrobocia w Zagłębiu Dąbrowskim” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w ramach konkursu 01/POKL/6.2/2009
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli”.
Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej
w Łazach.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Promocji Rady
Miejskiej w Łazach.
Interpelacje radnych.
Zapytania radnych.
Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami
Rady.
Odpowiedzi na zapytania.
Zapytania i wolne wnioski.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami
i otrzymanej korespondencji.
Zamknięcie sesji.
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Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy wnoszą
uwagi do protokołu Nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 13.07.2009 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 13 lipca 2009 r.

Nr XXIX/09 z sesji Rady

Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy wnoszą
uwagi do protokołu Nr XXX z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Łazach z dnia14.08.2009 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 14 sierpnia 2009 r.

Nr XXX/09 z sesji Rady

Do punktu nr 4.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła informację z wykonania budżetu Gminy
Łazy za I półrocze 2009 roku.
W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: przedłożonej przez Burmistrza Łaz informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku, która stanowi załącznik nr 4a
do protokołu.
Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że tematem tym zajmowały się wszystkie Komisje
Rady i przyjęły informację z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze na rok 2009
Natomiast Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Władysław Nowak – Radny – powiedział, że bardzo się dziwi, że nikt z Przewodniczących
Komisji nie zabiera głosu, bo jednak trzeba traktować ten dokument poważnie. Skoro
ustawodawca przewidział, że po pół roku trzeba budżet przeanalizować to dla wszystkich należy
się informacja dlaczego pozytywnie. Są nie wykonane dochody Gminy , są nie wykonane
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wydatki zwłaszcza jeżeli chodzi o inwestycje. To co przekazała nam Pani Skarbnik to tylko
część, która przedkłada się na konkretne inwestycje. Na wiosnę zostały zdjęte dwa poważne
zadania związane z remontami dróg, z remontami szkół. Radny chciałby wiedzieć jak Pan
Burmistrz widzi te istotne sprawy z punktu widzenia mieszkańców. W jaki sposób te zadania,
które zostały zdjęte zamierzamy realizować i w jaki sposób. Jest również potężna „luka” w
dochodach z podatków od osób fizycznych. Zdaniem Radnego nie zostanie to do końca roku
zniwelowane. Radny oczekuje informacji w jaki sposób tą 1,5 mln zł. „lukę” z podatku PIT
zlikwidować. Również dziwi się dlaczego Pan Burmistrz nie pochwalił się osiągnięciami,
pomimo trudności wiele zadań zostało wykonanych. Radny dlatego namawia Członków Komisji
Budżetowej aby wyjaśnili dlaczego ta opinia jest pozytywna. Również brak jest dla Radnego
opinii Komisji Rewizyjnej. Taka opinia Komisji rzutuje na to co będziemy dyskutować nad
wykonaniem budżetu z całego roku.
Przewodniczący Rady zwracając się do Radnego Nowaka zapytał, „Panie Radny czy Radni nie
podchodzili poważnie do tego dokumentu, to było analizowane na wszystkich Komisjach, chyba
że Pan był na Komisjach nieobecny”.
Burmistrz Łaz – powiedział, że jak sama nazwa brzmi jest to informacja. Ustawodawca
przewidział, jest to zapewne wyjście w kierunku Radnych, ale również w kierunku nas samych
tutaj pracujących w Urzędzie, żeby dokonać pewnego podsumowania półrocznej działalności.
Słusznie Pan Radny Nowak zauważył, że ta informacja jest praktycznie nieaktualna na dzień
dzisiejszy. Dochody pojawiają się po drugim półroczu jeżeli chodzi o spływ z podatków,
natomiast jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne to wszelkiego rodzaju procedury, które się
rozpoczynają , rozliczane są w drugim półroczu . To jest informacja, która była bardzo szeroko
omawiana na Komisjach. Były pewne obawy ze strony Pani Skarbnik co do spływu z podatku
PIT , jest to problem w całym kraju , wiąże się to z sytuacją kryzysową, o której się wszędzie
bardzo dużo mówi. Podziela również stanowisko Pana Przewodniczącego, nie było tutaj jakiegoś
niepoważnego podejścia do tej informacji. Jest to informacja . Dzisiaj gdybyśmy te dane jeszcze
raz chcieli przedstawić to są kompletnie inne. Dlatego poważna , długa i w sensie rozdrabniana
dyskusja
na temat realizacji budżetu możemy przeprowadzić przy dyskusji z wykonania
budżetu.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że musi potwierdzić, bo ta informacja
była omawiana szczegółowo, nawet do paragrafów. Spływy z podatków od osób fizycznych, jest
to faktycznie drażliwa sytuacja. Radny Nowak powiedział, że jego zdaniem ta „luka” może
wynieść nawet 1.5 mln zł , z wykonania za pierwsze półrocze wynikało, że to może być nawet
1,8 mln zł w przeliczeniu na rok, mamy jeszcze 4 miesiące , w których wpływy te znacznie są
większe. Na pewno to nie będzie kwota 1,5 mln zł, obawia się że nie spłyną w całości te
pieniądze. Posiadamy środki wole, o czym uprzedzała, że jeżeli nie będzie wykonania dochodów
to będą przeznaczone na ten niedobór. Poza tymi dochodami mamy wszędzie wykonanie
dochodów ponad 50%, tzn. że tam mamy więcej niż żeśmy planowali. Jeżeli nie wprowadzimy
ich do budżetu w wysokościach pełnych nie zrealizujemy jednocześnie wydatków, czyli ta luka
zmaleje. Te dochody na pewno nie zostaną w pełni wykonane, jednak ta kwota 1,5 mln.zł jest
znacznie przesadzona.
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Do punktu nr 5.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy Łazy – powiedziała, że przedkładając niniejszy projekt
uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2009 proponuje się zwiększyć plan
dochodów budżetowych o 468.087,50 zł oraz plan wydatków budżetowych o 502.487,50 zł.
Różnica między zwiększeniem dochodów, a zwiększeniem wydatków w wysokości 34.400 zł
zwiększy deficyt budżetowy o tę sama kwotę. Zwiększenie deficytu sfinansowane zostanie
środkami wolnymi.
Zmiany planu dochodów budżetowych wynikają z:
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach
łącznie o kwotę 400.000 zł z czego ze sprzedaży usług (wejściówki na basen) o 380.000 zł oraz
z czynszów za wynajmowane lokale o 20.000 zł,
- zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji rozwojowych na realizację zadania
„Rozwój przedsiębiorczości szansą na lepszy start i zmniejszenie bezrobocia
w Zagłębiu” realizowanego w całości ze środków EFS o kwotę 68.087,50 zł
Zmiany planu wydatków budżetowych dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków Ośrodka Sportu i rekreacji o kwotę 400.000 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 122.600 zł oraz na pozostałe
wydatki bieżące 277.400 zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją programu „Rozwój przedsiębiorczości
szansą na lepszy start i zmniejszenie bezrobocia w Zagłębiu” w wysokości 102.487,50 zł
z czego na wynagrodzenia i ich pochodne, pozostałe wydatki bieżące, wydatki majątkowe 14.000
zł.
Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2009 stanowi załącznik nr 5
do protokołu.
Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie zmiany do
budżetu.
Radny Jan Hoffman – zapytał, dlaczego zadanie ul.Błędowska, ul.Rolna, ul.Sportowa
w Niegowonicach jest przesunięte do zadania rządowego. Dlaczego ul. Sportowa została
skreślona.
Radna Maria Stempel – powiedziała, że w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa do punktu
70004 nie ma zastrzeżeń, jednak do punktu 70005 – 30 tys zł gospodarka nieruchomościami.
Powiedziała, żeby nie odebrać tego, że jest przeciwna budowie bloków mieszkalnych TBS
Myszków. Była na spotkaniu w sprawie budowy tych bloków , gdyż była Przewodniczącą
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Komisji Rozwoju i Promocji i nie było mowy na temat jakichkolwiek środków finansowych na
ten cel. Na jej pytanie jakie będą koszty z tym związane Pan Burmistrz zapewnił, że tylko aport.
Teraz okazuje się , że dajemy 30 tys zł. Radna dodała, że mieszkania te nie będą przeznaczone
dla średnio zarabiających mieszkańców, tylko do takich z wysokimi dochodami. Teraz 30 tys zł,
a za chwilę może to być 50 tys zł. Radna walczy o budżet Gminy Łazy, bo może są inne potrzeby
ważniejsze niż TBS Myszków, który zapewniał, że od Gminy Łazy nic nie będzie żądał.
Burmistrz Łaz – powiedział, że przystępujemy do Programu Przebudowy Dróg i Autostrad,
Programu MSWiA, do którego zgłaszamy ulice, które są położone w Niegowonicach i
Niegowoniczkach. W związku z tym, że finansowanie tego programu jest 50% na 50%, a całość
zadania jest w granicach 2 mln 600 tys zł, postanowiliśmy, że podzielimy go na dwa etapy.
I etap, ul.Błędowska , Rolna będzie zgłoszona teraz do tego programu . Jeżeli Radny Hoffman
analizował materiały to wie , że jest to koszt w granicach 1.300 tys zł koszt całkowity i
będziemy to realizować. Ul.Błędowska, Rolna i Sportowa jest na liście rankingowej na 8 miejscu,
czekamy i liczymy, że przynajmniej dwie drogi z naszej Gminy zostaną zakwalifikowane do
budowy.
W odpowiedzi Radnej Stempel powiedział Burmistrz, że są to środki przesunięte na gospodarkę
nieruchomościami, to nie jest kwota na TBS . Pani Radna uczestniczyła w spotkani, gdzie między
innymi rozmawialiśmy na temat przygotowania koncepcji , wstępnego projektu z którym
Państwo mieliście okazję się zapoznać i to nie jest kwota 30 tys zł , wzięliśmy środki z
gospodarki nieruchomościami, które teraz trzeba uzupełnić . Jest zapotrzebowanie na sprzedaż
gruntu, na podziały, więc w dalszym ciągu będziemy to realizować.
Radny Hoffman zwracając się do Pana Burmistrza powiedział, że Burmistrz nie mówi
wszystkiego i „spłaszczył” tą całą sytuacją. Dwie drogi zostały zgłoszone do ZPORR nie żaden
wniosek nie przeszedł, a tam przebicie jest 85% do 15% i nie długo trzeba było czekać że 1 mln
zł Burmistrz chce dać i wspomóc powiat, gdzie będziemy budować drogę powiatową a gminnych
dróg nie będziemy budować. A przy „schetenówkach” jest 50% do 50 % i mówienie, że będą II
etapy to Radny nie wierzy, bo w 2011 roku skończą się pieniądze. W ubiegłej kadencji przeszły
dwie drogi, jedna w głównym „rozdaniu” a druga w dodatkowym.
Pan wszystkiego nie mówi, że żadna droga nie przeszła to jest Pana osobista porażka.
Poprzednio Pan Burmistrz mówił , że Pan Czop jeździł po „salonach” , jeździł i załatwił dwie
drogi. Dzisiaj nie ujęcie w ogóle drogi Sportowej to jest błąd, mieszkańcy czekają od 7 lat.
Przewodniczący Rady stwierdził, że brak jest chętnych do zabrania głosu.
Wobec tego 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 stosownej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 12 głosów za , 1 Radny nieobecny, 1 głos
przeciwny, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu ) podjęła Uchwałę Nr XXXI/250/09
w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2009 rok.
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Do punktu nr 6.
Dorota Jędrusik – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach – omówiła celowość
podjęcia uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Centrum Integracji Społecznej Twoją
szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach konkursu 2/POKL/7.2.1/2008
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powiedziała, że projekt „Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepsze jutro” ma na celu
aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem z terenu gminy Łazy.
Docelowo skierowany będzie do 50 uczestników Centrum Integracji Społecznej w Łazach, w tym
do 30 kobiet. Odbiorcami projektu będą osoby zamieszkujące na terenie Gminy Łazy,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu, będące beneficjentami Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łazach. Uczestnicy Centrum nabywać będą umiejętności w ramach 5
pracowni: ogólnobudowlanej, malarsko – wykończeniowej, krawieckiej, ogrodniczo –
porządkowej oraz opiekuna osób starszych. W ramach projektu zatrudnienie znajdzie 9 osób.
Projekt realizowany będzie przez okres 22 miesięcy. Uczestnicy CIS będą otrzymywać
świadczenie integracyjne w wysokości 575 zł brutto. Kwota uzyskanego dofinansowania
projektu wynosi 1 029 801,24 zł.
Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej jest pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że brak jest chętnych do zabrania głosu.
Wobec tego 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 stosownej sprawie.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za , 1 Radny nieobecny )
podjęła Uchwałę Nr XXXI/ 251/09 w sprawie: zatwierdzenia projektu „Centrum Integracji
Społecznej Twoją szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach konkursu
2/POKL/7.2.1/2008 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Do punktu nr 7.
Agnieszka Perkowska – Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami –
powiedziała, że w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia, Gmina Łazy otrzymała środki finansowe na realizację projektu pt. „Rozwój
przedsiębiorczości szansą na lepszy start i zmniejszenie bezrobocia w Zagłębiu Dąbrowskim”
w kwocie 1 856 467,50 zł (w tym wartość dofinansowania 100%). Planowana ilość
beneficjentów ostatecznych to 25 osób z ternu Zagłębia Dąbrowskiego, mieszkańców gmin
wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 25 tyś mieszkańców.
Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności pobudzenia aktywności osób młodych
i mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 25 tyś. mieszkańców i miast
obszaru Zagłębia Dąbrowskiego pragnących rozpocząć działalność gospodarczą.
Celem projektu jest rozwój form przedsiębiorczości i samozatrudnienia jako próba
przeciwdziałania bezrobociu i podnoszenia aktywności zawodowej społeczeństwa.
Wsparcie w ramach projektu będzie koncentrowało się przede wszystkim na pobudzaniu
i wzmacnianiu innowacyjności gospodarki poprzez zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych
i promocję samozatrudniania kobiet i mężczyzn, a przez to wpływ na rozwój społecznogospodarczy regionu.
W ramach projektu planuje się organizacje następujących działań:
1. Szkolenia biznesowe dla 25 Beneficjentów Ostatecznych
2. Wsparcie finansowe w postaci dotacji rozwojowej w wysokości maksymalnie 40 000,00 zł
co stanowić będzie 85 % kosztów inwestycji
3. Możliwość pozyskania przez Beneficjentów dotacji pomostowej na okres 6 m-cy
z możliwością przedłużenia jej do roku w wysokości 1 000,00 zł.
4. Bezpłatne konsultacje indywidualne i doradztwo specjalistyczne ( 8 godz. dla każdego
uczestnika)
Jednym z wymaganych załączników do Umowy o dofinansowanie jest odpowiednia uchwała
jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zatwierdzenia w/w projektu do realizacji .
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji jednogłośnie pozytywnie
( 2 głosy za ) zaopiniowała omawiany temat.
Przewodniczący Rady otwarł dyskusję.
Przewodniczący Rady stwierdził, że brak jest chętnych do zabrania głosu, wobec czego zamknął
dyskusję.
Następnie Przewodniczący zapytał Radnych czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w stosownej sprawie.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za , 1 Radny nieobecny )
podjęła Uchwałę Nr XXXI/252/09 w sprawie: zatwierdzenia projektu „Rozwój
przedsiębiorczości szansa na lepszy start i zmniejszenie bezrobocia w Zagłębiu Dąbrowskim” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w ramach
konkursu 01/POKL/6.2/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Do punktu nr 8.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – powiedziała, że zmiany
wprowadzone w treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/210/09 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 marca 2009r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo
i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli” spowodowane są koniecznością zweryfikowania pod
kątem zgodności z postanowieniami aktów prawnych wyższego rzędu zapisów dotyczących
dodatku funkcyjnego dla dyrektorów oraz dodatku za pracę w warunkach trudnych, a
mianowicie:
1) w § 9 usunięto zapis dotyczący uzależnienia wysokości przyznawanego
i wypłacanego dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych
od przestrzegania przez nich zasad dyscypliny finansów publicznych (obowiązek przestrzegania
dyscypliny finansów publicznych jest szczegółowo określony zarówno w ustawie z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U.
z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm./, jak i w ustawie o systemie oświaty),
2) w § 11 zrezygnowano z katalogu otwartego przy określeniu wysokości dodatku za warunki
trudne i wprowadzono sztywne wysokości stawek procentowych tego dodatku, przysługującego
nauczycielom za prowadzenie zajęć wymienionych w ust. 2 pkt. 1-3.
Treść wprowadzanych niniejszą uchwałą zmian została uzgodniona ze związkami zawodowymi.
Przewodniczący otwarł dyskusję i poinformował, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosy za ) zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady stwierdził, że brak jest chętnych do zabrania głosu.
Wobec tego zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
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Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w stosownej sprawie.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za , 1 Radny nieobecny )
podjęła Uchwałę Nr XXXI/253/09 w sprawie: : zmiany Uchwały Nr XXIII/210/09 Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli”.
Do punktu nr 9.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że najemcy mieszkań komunalnych znajdujących się
w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych składają wnioski o wykup dotychczas
zajmowanych mieszkań.
Gmina Łazy jest właścicielem 148 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 projekt uchwały w sprawie zastosowania bonifikaty przy
sprzedaży lokali co pozwoli na znaczne zmniejszenie udziałów Gminy we współwłasnościach.
Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji Rozwoju i Promocji w powyższej
sprawie była pozytywna.
Następnie otwarł dyskusję.
Z uwagi na fakt, iż chętnych do dyskusji Radnych nie było Przewodniczący zapytał, czy są uwagi
do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w stosownej sprawie.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za , 1 Radny nieobecny )
podjęła Uchwałę Nr XXXI/254/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty
przy sprzedaży lokali.
10

Do punktu nr 10.
Przewodniczący Rady – poinformował Wysoką Radę, że wpłynął wniosek
Wiceprzewodniczącej Rady Anny Staniaszek w sprawie wyrażenia chęci do pracy w Komisji
Budżetowej.
W/w wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Władysław Nowak – Radny – powiedział, że będzie głosował za tym projektem. Wyraża
pewnego rodzaju zadowolenie, bo jest to realizacja postulatu, które sformułowaliśmy na
Nadzwyczajnej Sesji lipcowej, kiedy w uzasadnieniu do projektu uchwały o odwołanie
Przewodniczącego, między innymi sygnalizowaliśmy fakt, że Wiceprzewodniczący Rady nie
mają sprecyzowanych obowiązków. Cieszymy się zatem z realizacji naszych postulatów. Bardzo
dobrze by było gdyby osoby, o które dzisiaj zostaną poszerzone składy Komisji zajęły
kierownicze funkcje w tych Komisjach, wówczas by była to oszczędność dla Rady , przynajmniej
400 zł w skali miesiąca.
Przewodniczący Rady poinformował Radnego Nowaka, że Wiceprzewodniczący mają od
początku kadencji jasno określone obowiązki.
Brak było chętnych do dalszej dyskusji.
Wobec tego Przewodniczący zamknął dyskusję.
Stwierdził, że uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w stosownej sprawie.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów pozytywnie ( 12 głosów za , 2 głosy przeciwne
1 Radny nieobecny) podjęła Uchwałę Nr XXXI/255/09 w sprawie: ustalenia składu osobowego
Komisji Budżetowej Rady Miejskiej

w Łazach.

Do punktu nr 11.
Przewodniczący Rady – poinformował Wysoką Radę, że wpłynął wniosek
Wiceprzewodniczącego Rady Leszka Bogłowskiego w sprawie wyrażenia chęci do pracy
w Komisji Rozwoju i Promocji.
W/w wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Jan Hoffman – Radny – powiedział, „Panie Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi
po raz kolejny się kompromitujecie. Was trzech plus 5 Radnych złożyliście wniosek o odwołanie
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pięciu Radnych z Komisji Budżetowej , Rewizyjnej i Rozwoju i Promocji i dzisiaj żeście się
zasznurowali, gdzie jedna z najważniejszych Komisji liczy trzy osoby, bo Radnego Wudarczyka
to nie widziałem na Komisji Rozwoju i Promocji od jakiegoś tam czasu, bo nie chodził w ogóle.
A dzisiaj jedna z najważniejszych Komisji ma 3 osoby – to jest kpina Panie Przewodniczący,
tylko dzięki Pańskim decyzją plus 7 Radnych doprowadziliście do tego, że Komisja Rozwoju
i Promocji ma 3 osoby, jedna z najważniejszych Komisji Rady Miejskiej.”
Przewodniczacy Rady zwracając się do Radnego Hoffmana powiedział, że skoro Radny Hoffman
nie jest członkiem Komisji Rozwoju i Promocji i w tych posiedzeniach nie uczestniczy to skąd
wie kto w tych posiedzeniach bierze udział.
Radny Władysław Nowak – zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady, aby chcąc zabrać głos
w dyskusji, aby nie robił tego na siedząco. Powinien oddać przewodnictwo jednemu
z Wiceprzewodniczących i tak jak wszyscy Radni głos zabierał z mównicy.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek podziękował Radnemu Nowakowi za sugestie
i stwierdził, że jednak z tych sugestii nie skorzysta.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w stosownej sprawie.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów pozytywnie ( 10 głosów za , 3 głosy przeciwne,
1 Radny nieobecny, 1 Radny nie głosował ) podjęła Uchwałę Nr XXXI/256/09 w sprawie:
ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach.

Do punktu nr 12.
Przewodniczący Rady poprosił Radnych o składanie interpelacji.
Jako pierwszy zabrał głos Radny Jan Hoffman, który powiedział, że obecnie zwraca się do Pana
Burmistrza z zapytaniami dotyczącymi prac wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
Wyraził swoje niezadowolenie, że obrady opuścił Radny Rady Powiatu Pan Mieczysław Skręt,
gdyż chciał mu zgłosić kilka spraw. Zapytał, Burmistrza kiedy Powiatowy Zarząd Dróg
dokończy czyszczenie rowów przy posesji Państwa Łowickich, którzy są schorowani, w straszym
wieku i wykonywanie takich prac jest dla nich bardzo trudne.
Następnie Radny Hoffman chciał zadać kolejne pytanie do Pana Burmistrza, jednak
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek odebrał mu głos. Powiedział, że zgodnie z nowym
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Statutem Gminy zapytania Radni powinni składać w punkcie 13 porządku obrad sesji i po tym
stwierdzeniu oddał głos Radnej Marcie Grzesicy.
Radna Marta Grzesia odczytała zapytania dotyczące wykonania prac remontowoinwestycyjnych niezbędnych do wykonania na terenie Chruszczobrodu ( załącznik nr 7 do
protokołu ).
Jako kolejni odczytali interpelacje:
- Radny Zenon Głąb
( forma pisemna wystąpienia stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
- Radny Henryk Mogieła odczytał interpelację złożoną do Burmistrza w okresie
międzysesyjnym. ( forma pisemna wystąpienia stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
W dalszej kolejności zabrał głos Radny Tadeusz Czop, który stwierdził, iż Radni nie otrzymali
nowego Statutu Gminy Łazy i w związku z tym Przewodniczący nie może żądać od Radnych,
aby znali na pamięć wszystkie wprowadzone zmiany do Statutu. Zwrócił również uwagę
Przewodniczącemu Rady, iż jest niekonsekwętny ponieważ Radnemu Hoffmanowi odebrał głos,
„przeczołgał” Radnego Hoffman, a Radnej Grzesicy, która zadała w punkcie interpelacje
kilkanaście pytana głosu nie odebrał.
Ponadto Radny Tadeusz Czop odczytał interpelacje (w formie zapytań) złożone przez Klub
Radnych „Łazy 2010”( stanowiące załącznik nr 10 do protokołu ), a Przewodniczący Rady
stwierdził, że to również nie są interpelacje lecz zapytania i dodał , że Radny Tadeusz Czop
pracuje w samorządzie od dawna i do tej pory nie wie co to są interpelacje.
Następnie Radny Tadeusz Czop zwracając się do Przewodniczącego Rady powiedział, iż
domyślał się że Przewodniczący będzie chciał odebrać mu głos i dlatego swoje wystąpienie
rozpoczął od uwagi dotyczącej niekonsekwencji w traktowaniu Radnych, o tym iż Radny nie
posiadają nowego Statutu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że skoro Radni nie wiedzą nad czym głosują, skoro nie wiedza
co to jest interpelacja, co to jest zapytanie to dla Klubu Radnych „Łazy 2010’ zorganizuje
specjalne szkolenie.
Kontynuując swoje wystąpienie Radny Tadeusz Czop odczytał interpelacje stanowiące załącznik
nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – zwrócił się do Adwokata – Sławomira Kani aby
wyjaśnił Radnym z Klubu Radnych „Łazy 2010” co to jest interpelacja, co to zapytania i czy
Komisja Rewizyjna powinna zajmować się nękaniem małżonków Radnych naszej Rady.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że przystępując do opracowywania zmian do statutu
intencją było odgraniczenia interpelacji od zapytań. Na interpelacje, które złożone są na piśmie
obowiązuje odpowiedź na piśmie. Zapytania są zadawane w formie ustnej i odpowiedź jest
również ustna. Interpelacja dotyczy istotnych spraw Gminy, jako korporacji, jeżeli interpelacja
dotyczy małżonka Radnego to Burmistrz nie jest w stanie ingerować w osobiste sprawy Radnego,
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jeśli sprawa nie dotyczy to w żaden sposób spraw Gminy. Jeśli interpelacja złożona została na
piśmie to bez względu na to jak ona zostanie zakwalifikowana to i tak odpowiedź na piśmie
zostanie złożona.
Do punktu nr 13.
Marta Grzesia – Radna – zwracając się do Pana Mecenasa zapytała, czy sprawy, które zgłosiła
w punkcie „Interpelacje” będą traktowane jako interpelacje, czy nie. Powiedziała, że są to bardzo
istotne sprawy dla Chruszczobrodu i w związku z tym pyta w imieniu mieszkańców, czy są to
interpelacje, czy zapytania.
Władysław Nowak – Radny – zapytał:
- na jakim etapie jest organizacja Spółki „PROMAX”,
- na jakim etapie jest sprawa dot. opracowania Studium Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Łazy. Proponuje zorganizowanie spotkania z Radnymi w tej sprawie.
Jan Hoffman – Radny – zwracając się do Przewodniczącego Rady powiedział, że jego zdaniem
Pan Maciej Kubiczek nie nadaje się do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady, gdyż nie wie
co to jest interpelacja, nie umie prowadzić tej Rady. Dodał, że Pani Grzesicowa również
zadawała pytania, a Przewodniczący nie przerwał jej wypowiedzi. Powiedział, że
Przewodniczący jest niekonsekwentny.
Radny zwracając się do Pana Burmistrza zapytał, kiedy Powiatowy Zarząd Dróg przystąpi do
oznakowania poziomego dróg terenu Niegowonic oraz całej Gminy (przejścia dla pieszych oraz
pasy dzielące jezdnię na dwie części). Zaproponował, aby tą sprawą zajęły się Komisje Rady,
bądź osoba wyznaczona przez Burmistrza. Proponuje, aby z potrzebami
w Gminie Łazy
wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Zawierciu z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców.
Ponadto Radny zapytał, czy w Niegowonicach koło sklepu „Lewiatan” zostanie naprawiony
chodnik, gdyż w odpowiedzi od Pana Burmistrza z dnia 13 lipca br. otrzymał informację , że Pan
Burmistrz wystąpi do PZD i po uzyskanej odpowiedzi powiadomi Radnego co w tej sprawie się
robi.
Następnie Radny zapytał, czy w Niegowonicach przy drodze wojewódzkiej ( ul.Ogrodowa )
zostanie ścięty kasztan i prosi o wystosowanie pisma w tej sprawie do WZD w Katowicach.
Zapytał, kiedy Pan Burmistrz przystąpi do prywatyzacji Ośrodka Zdrowia
w Niegowonicach i czy ma takie koncepcję w tej sprawie.
Radny zwrócił się do Burmistrza o rozeznanie możliwości poczynienia starań, aby w Urzędzie
Miejskim w Łazach mieszkańcy mogliby składać wnioski o wydanie paszportu, jak również go
odbierać. Znacznie ułatwiłoby to mieszkańcom załatwienie sprawy uzyskania paszportu.
Zenon Głąb – Radny – zapytał:
- kto typował i opiniował osoby wyróżnione z Rokitna Szlacheckiego na Dożynkach
Gminnych w Wysokiej, gdyż osoby, które pracują ciężko i osiągają efekty w rolnictwie nie
zostały docenione,
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- czy była opinia mieszkańców z pobliskich posesji dotycząca zamontowania masztu sieci
komórkowej „PLAY” na Domu Towarowym w Łazach.
Ryszard Żmuda – Radny:
- zgłosił potrzebę zniwelowania poboczy drogi od Niegowonic
wyczyszczenie i wycięcie krzaków w rowach,

do Grabowej oraz

- poprosił o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o udzielenie informacji na podstawie
jakich przepisów nie można pomalować pasa środkowego jezdni o szerokości 5 m,
- zgłosił potrzebę, aby w Grabowej na drodze biegnącej koło szkoły pomalować
brakujące pasy „przejścia dla pieszych” i zapytał dlaczego pasy w/w miejscu zostały
pomalowane na zakręcie drogi.
Do punktu nr 14.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – złożył Wysokiej Radzie informację dotyczą działalności
Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady.
Powiedział, że uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, na
którym została omówiona sytuacja bezrobocia w naszym powiecie a także zmiana struktury
wydatkowania przydzielonych algorytmem środków Funduszu Pracy na 2009 rok na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu.
W Starostwie Powiatowym w Zawierciu, uczestniczył w spotkaniu odnośnie realizacji projektu
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański.”
Podczas spotkania omówiono warunki realizacji projektu, przekazano informacje nt.
opracowywanej koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz dokumentacji niezbędnej
do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Subregionu. W związku
z aktualizacją ceny opracowania w/w dokumentacji podpisano aneks do umowy pomiędzy
Powiatem zawierciańskim, a 9 gminami, w tym z Gminą Łazy.
Uczestniczył w Powiatowym Święcie Policji, które odbyło się w Zawierciu. Policjantom zostały
wręczone medale za zasługi oraz za długoletnią służbę. Komendant Powiatowy Policji
w Zawierciu w uznaniu szczególnego wkładu
w sprawy podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu zawierciańskiego
uhonorował wyróżnieniami min. Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Miasta Zawiercie. Podczas
akademii przedstawiono prezentację multimedialną o historii 90-lat zawierciańskiej Policji.
Zaproszeni goście mogli dodatkowo zobaczyć galerie historycznych fotografii.
Burmistrz również uczestniczył w nadzwyczajnym zebraniu Śląskiego Banku Spółdzielczego
w Łazach w sprawie połączenia Śląskiego Banku Spółdzielczego w Łazach z Bankiem
Spółdzielczym w Wolbromiu.
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Na zaproszenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, brał udział w spotkaniu – przy udziale
przedstawicieli sąsiednich gmin – które odbyło się w siedzibie Przedsiębiorstwa w Dąbrowie
Górniczej. Celem spotkania było zapoznanie się z kierunkami rozwoju Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej, które przedstawił nowo wybrany Prezes Zarządu, Pan Marek Koszewski.
Kolejne spotkanie odbyło się na moje zaproszenie w tutejszym Urzędzie w sprawie kontynuacji
dostawy ciepła przez PEC na osiedlu Podlesie w Łazach przy udziale kierownika działu Pana
Marka Sztuki oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowej w Łazach.
Na spotkaniu tym zostały zakończone uzgodnienia warunków dostawy ciepła do budynków
bloków mieszkalnych w Łazach oraz wyrażono zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy
zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielnią Mieszkaniową, na włączenie systemu
ciepłowniczego budynków usytuowanych na terenie osiedla Podlesie
w regionie ulic
Spółdzielczej i Jesionowej oraz utrzymanie dostawy ciepła do tych budynków i budynków
obecnie ogrzewanych z systemu ciepłowniczego PEC wraz z utrzymaniem mocy zamówionej
przez okres 10 lat.
Tym samym wypowiedzenie PEC-u na dostarczanie ciepła do bloków do osiedla Podlesie
w Łazach przestało obowiązywać.
Ponadto Burmistrz uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Jurajskich. W czasie
spotkania przedstawiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gmina na zasadach partnera
do projektu pn. „Śląskie. Pozytywna energia” Promocja turystyczna województwa śląskiego
podczas targów krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” w
ramach działania 3.4 Promocja turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 oraz zabezpieczenia środków na jego realizację. Ponadto Gmina
jako partner wystąpi także w projekcie „Śląski System Informacji Turystycznej”, który będzie
współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013.
W ramach obchodów 550 - lecia Parafii Św. Stanisława w Chruszczobrodzie, został poświęcony
przez Ks. Biskupa Piotra Skuchę, pomnik Papieża Jana Pawła II który został ufundowany przez
mieszkańców wsi. W tym dniu odbyły się także Dożynki Parafialne.
W Starostwie Powiatowym w Zawierciu Pan Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Sesji Rady
Powiatu.
Uczestniczył w naradzie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych. Głównym tematem
obrad były sprawy organizacji nowego roku szkolnego, w tym szczególnie: zmiany w prawie
oświatowym, zmiany i potrzeby kadrowe na nowy rok szkolny, zasady organizacji zajęć
dodatkowych dla uczniów, wykonane w czasie wakacji oraz pilne potrzeby remontowe,
konieczne do wykonania przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych i do końca roku budżetowego.
Należy podkreślić, że w okresie wakacji we wszystkich placówkach dyrektorzy wraz
z liczną grupą rodziców swoich uczniów wykonali wiele prac remontowych – malowanie sal
lekcyjnych i pomieszczeń gospodarczych, odnowienie stolików uczniowskich i mebli szkolnych.
Za wkład w odnowienie bazy naszych szkół i przedszkola należą się im gorące podziękowania.
Ponadto na uwagę zasługuje otwarcie drugiego w naszej gminie i w powiecie zawierciańskim
oddziału integracyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Łazach, który jest zarazem
dodatkowym siódmym już oddziałem w tym przedszkolu, otwartym ze względu na duże
zapotrzebowanie licznej 23 osobowej grupy rodziców.
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W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach Pan Burmistrz spotkał się z jego Dyrektorem
w sprawie budowy chodnika w Chruszczobrodzie i Niegowonicach także zamontowania
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg w Niegowonicach i Ciągowicach.
Wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Łazach, Panem Maciejem Kubiczkiem brał udział
w wyróżnieniu w rocznicę 70 – lecia wybuchu II Wojny Światowej członka zwyczajnego
Związku Inwalidów Wojennych RP, Pana Józefa Kwinta uczestnika wojny obronnej w 1939 r.
1 września Br. Pan Burmistrz uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
2009/2010 w Zespole Szkół nr 1. Uroczystość ta była połączona z jednoczesnym oficjalnym
otwarciem nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz otwarciem
budynku
gimnazjum
po
zakończeniu
prac
remontowych
związanych
z termomodernizacją. Wraz ze mną w uroczystości udział wzięli Biskup Diecezji Sosnowieckiej
ks. dr Grzegorz Kaszak wraz z przedstawicielami wszystkich parafii z naszej gminy, wizytator
Delegatury KO Pani Krystyna Wiącek, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Maciej Kubiczek i
radni naszej gminy oraz byli dyrektorzy ZS 1 w Łazach. Ponadto wziąłem udział w uroczystej
mszy świętej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach oraz Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. prof. R. Gostkowskiego rozpoczynających nowy rok szkolny msza
odbyła się w Parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe z udziałem ekscelencji Biskupa.
Dla uhonorowania innych placówek oświatowych w dniu rozpoczęcia roku szkolnego
przedstawiciele władz naszej Gminy uczestniczyli także:
- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Maciej Kubiczek w uroczystości
w Szkole Podstawowej w Wysokiej, w której oddawano do użytku budynek po kompleksowym
remoncie związanym z termomodernizacją, wymianą instalacji c.o. oraz remontem sal lekcyjnych
i korytarzy - należy przy tym dodać, że czynnie w nich uczestniczyli rodzice uczniów,
- Kierownik WEiK Pani Bożena Miklas wraz z Przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej Panią Martą Grzesicą w Zespole Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie, w
której 15 dzieci sześcioletnich rozpoczęło naukę w kl. I szkoły podstawowej i jest to jedyna taka
szkoła w województwie, w której prawie 100% dzieci sześcioletnich zostało uczniami, bo tylko
jedno dziecko pozostało w oddziale przedszkolnym. Ponadto w naszej gminie sześciolatki
rozpoczęły naukę w kl. I również w Szkole Podstawowej w Niegowonicach – 8 dzieci oraz w
Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach – jedno dziecko.
- Przedstawiciele naszych radnych uczestniczyli w uroczystościach w innych szkołach.
Ponadto Pan Burmistrz w Starostwie Powiatowym w Zawierciu uczestniczył w zorganizowanym
II Forum Organizacji Pozarządowych. Starosta Ryszarda Mach w wygłoszonym powitaniu
zapowiedział dwukrotny wzrost w przyszłorocznym budżecie powiatu środków na wspieranie
działalności organizacji pozarządowych.
Prelegentami spotkania byli: dawny sekretarz Częstochowy, reprezentant województwa śląskiego
w Brukseli, Pan Paweł Klimek, Kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu
Społecznego w Częstochowie Pan Józef Wojtas, koordynator współpracy Starostwa z
organizacjami pozarządowymi Pani Aleksandra Gajek-Jasińska. Forum dostarczyło uczestnikom
przydatnej wiedzy, ale też otworzyło kolejny etap wzajemnych relacji (starostwa i społecznych
podmiotów). Powołano w drodze wyborów sześcioosobowy Zespół Konsultacyjny, który
pomagać będzie w formułowania priorytetów, kierunków i form współdziałania.
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Odnośnie wcześniej podjętych działań Gminy Łazy, dotyczących ujęcia gruntów stanowiących
własność Gminy Łazy oraz Agencji Nieruchomości Rolnych w ofertach inwestycyjnych
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami
Strefy Ekonomicznej na którym wręczono Gminie Certyfikaty dla nieruchomości położonej
w Wysokiej stanowiącej własność Gminy oraz nieruchomości stanowiącej własność Agencji.
Certyfikaty Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rekomendują działania dotyczące w/w
nieruchomości oraz są uwarunkowaniem oceny tych gruntów dla potencjalnych inwestorów.
Na posiedzeniu Komisji Stypendialnej ds. stypendiów za wysokie wyniki w krajowym lub
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym rozpatrzono cztery wnioski zawodników
będących mieszkańcami gminy Łazy.
Na podstawie pozytywnej opinii Komisji postanowił przyznać zgodnie z zapisami Uchwały
Nr XIV/149/08 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 maja 2008 r. stypendia sportowe dla dwóch
zawodników
–
mieszkańców
naszej
Gminy:
Agnieszki Bromblik (lat 19), zam. w Wysokiej, posiadającej I klasę mistrzowską
i uprawiającej sporty walki -Taekwondo oraz Kick Boxing w Klubie „Orient”
w Częstochowie oraz Błażeja Szkulika (lat 16), zam. w Wysokiej, zawodnika Klubu
Sportowego „Orient” w Częstochowie również posiadającego klasę mistrzowską. Natomiast
wniosek Zuzanny Wilk (lat 10) zam. w Niegowonicach, zawodniczki UKS „Rekiny-Łęknice”
w Dąbrowie Górniczej i reprezentantki Centrum Sportu i Rekreacji „Tnące Rakiety” w Dąbrowie
Górniczej, posiadającej status zawodniczki niezrzeszonej w kategorii „Krasnale” i „Skrzaty” w
Polskim Związku Tenisowym, został przesunięty do ponownego rozpatrzenia
w październiku br. po dostarczeniu brakującego planu startów na najbliższe
12 miesięcy. Czwarty wniosek Bartosza Myrcika (lat 15) zam. w Łazach, zawodnika KS
„Zagłębie SA” w Sosnowcu nie został rozpatrzony pozytywnie ze względu na zbyt mały dorobek
sportowy zawodnika.
Brał udział w spotkaniu Rady programowej Perła Jury, podczas którego dyskutowano na temat
organizacji Wydarzenia promującego LGD Perła Jury, poinformowano o podpisaniu umowy na
funkcjonowanie LGD oraz omówiono sprawy bieżące takie jak: informację o składaniu wniosku
na rok 2010, składki członkowskie, informację o utworzeniu punktów informacyjnych
dotyczących ubiegania się o dofinansowanie działania osi 4 w ramach wdrażania LSR a także
przypomniano harmonogram ogłaszania konkurów oraz kwot przewidzianych na operacje.
Z dniem 1 września br. Stowarzyszenie LGD „ Perła Jury” uruchomiło punkty informacyjne,
w których można uzyskać informacje o możliwościach pozyskania środków w zakresie Działania
Osi 4 Leader – Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, pomoc przy wypełnianiu wniosków, oraz
złożyć wypełniony wniosek po ogłoszeniu konkursu. W Gminie Łazy Punkt Konsultacyjny
działa w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Jesionowej 1 od poniedziałku do środy w godz. 7-17,
czwartek-piątek w godz. 7-15.
Pan Burmistrz również uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 80-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ciągowicach. Część oficjalna odbyła się na placu przed remizą OSP. Dzień
ten był okazją do odznaczeń i podziękowań za trud i poświęcenie naszych strażaków. W
uroczystościach brały również udział wojewódzkie, powiatowe i gminne władze samorządowe
i strażackie.
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W Rokitnie Szlacheckim spotkał się z przedstawicielami sołectwa w sprawie ustalenia zakresu
robót dotyczących planowanego zadania pn. Remont budynku pełniącego funkcje społeczno –
kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku – Centrum wsi Rokitno Szl.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyło się spotkanie przedstawicieli MTBS
z mieszkańcami naszej Gminy zainteresowanymi nabyciem lokali mieszkalnych. Na spotkaniu
szczegółowo omówiono koszty utrzymania lokali, tj. koszt 1m2 lokalu oraz wysokości wkładu
członkowskiego. Została również przedstawiona zainteresowanym umowa wstępna.
W siedzibie PKP w Katowicach przy ul. Dworcowej Burmistrz Łaz brał udział w negocjacjach
przeprowadzonych przez przedstawicieli PKP, przedmiotem których, było omówienie warunków
do zawarcia umowy na dzierżawę budynku W.C. wraz z przynależnym terenem przy ulicy
Dworcowej w Łazach oraz warunków długoterminowej umowy na dzierżawę budynku dworca
PKP w Łazach.
Ustalenia dokonane w trakcie negocjacji posłużą do sporządzenia projektów umów w sprawie w/
w dzierżaw.
W Wysokiej odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystości rozpoczęły się mszą polową odprawioną
na placu szkolnym. Po Ceremonii Dożynkowej odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych
wyróżnionym rolnikom z terenu Gminy Łazy oraz podziękowań sponsorom, którzy wsparli
organizację Dożynek. Przy okazji Dożynek uroczyście oddano do użytku szkołę po
termomodernizacji i gruntownym remoncie dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po oficjalnej części zaczął
się blok artystyczno – rozrywkowy. Zaprezentowały się dzieci szkolne, Koła Gospodyń, a także
inne zespoły. Imprezę sfinalizował występ kabaretu Grzegorza Stasiaka. Uroczystość uświetnili
swą obecnością m.in. Pan Zbigniew Meres Senator RP, Pan Zbigniew Szaleniec Poseł na Sejm
RP, Pani Beata Małecka – Libera Poseł na Sejm RP, Pani Ewa Malik Poseł na Sejm RP, Pan
Waldemar Andzel Poseł na Sejm RP, Pan Grzegorz Dolniak Poseł na Sejm RP, Pan Artur
Janosik– Z-ca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Pan Ryszard
Mach Starostwa zawierciański, radni Powiatu zawierciańskiego, rady Miejskiej w Łazach oraz
przedstawiciele władz organizacji i stowarzyszeń lokalnych.
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegowonicach odbyło się posiedzenie Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego w Łazach, w którym uczestniczył Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu dh Marek Fiutak. Głównym tematem posiedzenia były
sprawy ochrony przeciwpożarowej w Gminie. Omawiano także udział strażaków w akcjach
ratowniczych i zabezpieczaniu imprez organizowanych w naszym powiecie.
Targi edukacyjne
Gmina Łazy realizuje od 1 września do 30 listopada 2009 r. projekt pt. „Targi edukacyjne
w Gminie Łazy”. w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt w 100% jest finansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Głównym celem organizowanych Targów będzie pobudzenie aktywności edukacyjnej
mieszkańców Gminy Łazy. W Targach będą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i
średnich, młodzież, osoby bezrobotne jak również pracujące pragnące podnieść swoje
kwalifikacje.
Targi będą się odbywały w trzech miejscowościach:
- 6 października w godz. 10:00-14:00 w Zespole Szkół nr 1 w Łazach,
- 22 października w godz. 10:00-14:00 w Zespole Szkól nr 3 w Chruszczobrodzie,
- 5 listopada w godz. 10:00-14:00 w Zespole Szkół nr 2 w Niegowonicach.
Targi rozpoczną się konferencją na temat korzyści płynących z kształcenia przez całe życie
połączoną z dyskusją z beneficjentami na temat ich możliwości zawodowych pod kątem
istniejących kierunków kształcenia zawodowego dostosowanych do istniejącego
zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy. Druga część targów to prezentacja ofert
edukacyjnych poprzez uczestników targów – instytucji regionalnego rynku usług edukacyjnych.
W ramach projektu przewidziane jest również wydanie informatora edukacyjnego stanowiącego
kompendium wiedzy na temat oferowanych usług edukacyjnych w regionie.
Centrum Edukacyjne Active School z Mikołowa realizuje od 01.08.2009 r.
do 31.10.2009 r. w partnerstwie z Gminą Łazy projekt pt. „Filary wiedzy
i umiejętności człowieka w kontekście procesów globalizacji i informatyzacji współczesnego
świata z perspektywy mieszkańca gminy Łazy”.
Celem projektu jest Podniesienie świadomości mieszkańców gminy Łazy w zakresie
psychologicznych metod zwiększenia skuteczności uczenia się, z uwzględnieniem nauki
matematyki i języków obcych.
Problematyka projektu dotyczy zauważalnych wśród mieszkańców Gminy: ważnych braków:
- w postrzeganiu szans w dalszym kształceniu,
- w znajomości nowoczesnych metody kształcenia,
- w znajomości możliwości jakie stwarzają nowe rozwiązania technologiczne (Internet)
W ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie:
- Trzech prelekcji dotyczących zwiększenia skuteczności uczenia się dzieci
i młodzieży, lokalnej oferty edukacyjnej i możliwości kształcenia się osób dorosłych w małej
gminie.
Wykłady skierowane są do rodziców i będą odbywały się w 3 szkołach na terenie Gminy Łazy:
- 24 września 2009. Zespół Szkół nr 1 w Łazach
- 29 września 2009 Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach
- 30 września 2009 Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie
- Konferencji skierowanej do nauczycieli. Tematyka konferencji porusza problematykę wyzwań
stojących przed współczesną edukacją w zakresie nauczania matematyki oraz rozwoju edukacji
językowej u dzieci. Konferencja odbędzie się 7 października. Ponadto każdy pracownik oświaty
będzie miał możliwość wziąć udział w trzech 10-godzinnych warsztatach umożliwiających
praktyczne poznanie zagadnień prezentowanych na wykładach (termin wykładów zostanie
ustalony na konferencji).
Konkursy
Gmina Łazy zgłosiła udział
w następujących kategoriach :

w

konkursie„Piękna

wieś

województwa

śląskiego”
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Najpiękniejsza wieś- wieś Chruszczobród
Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :
1. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowej na Centrum Edukacyjno-Kulturalno
-Turystyczne
2. Zagospodarowanie terenu na Bajkowy Plac Zabaw dla dzieci w Hutkach Kankach
Najlepsza strona internetowa sołectwa - www.niegowonice.com
Komisja konkursowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przyjechała do wsi
Chruszczobród na wizję lokalną w celu oceny wsi. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.
W lipcu br. Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 856 467,50 zł na realizację
projektu
pt.
„Rozwój
przedsiębiorczości
szansą
na
lepszy
start
i zmniejszenie bezrobocia w Zagłębiu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet V. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości
i
samozatrudnienia,
w
ramach
konkursu
02/POKL/6.2/2008
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego - miejscowości do 25 tyś.
mieszkańców.
Beneficjenci ostateczni to 25 osób ( 12 kobiet i 13 mężczyzn) które:
- ukończyły 18 lat
- nie prowadzą działalności gospodarczej przez ostatnie 12 m-cy
- są mieszkańcami gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej do 25 tyś. mieszkańców z
powiatu Zawierciańskiego, Będzińskiego, Dąbrowy Górniczej.
W ramach projektu beneficjenci otrzymają następujące wsparcie:
- szkolenia biznesowe,
- dotacje rozwojowe max. 40 tyś. zł.,
- dotacja pomostowa na okres 6 m-cy w wysokości 1000 zł (wypłacana co miesiąc) z
możliwością przedłużenia jej do roku,
- konsultacje i indywidualne doradztwo specjalistyczne.
Obecnie gmina Łazy jest na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
W listopadzie rozpocznie się nabór do projektu Beneficjentów Ostatecznych.
Projekt dofinansowany w 100%.
Sołectwo Niegowonice zgłoszone zostało do konkursu „Ekologiczne sołectwo” organizowanego
przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu. 2 września odbyła się wizja lokalna w celu oceny
sołectwa. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.
Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego programu wspierania w latach
2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i
opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –
„Radosna szkoła” na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole.
Na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazała się lista dofinansowanych projektu i gmina
Łazy znalazła się wśród wybranych projektów otrzymując tym samym wsparcie na poszczególne
szkoły w wysokości:
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Zespół Szkół nr 1 w Łazach
- 12 000 zł
Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach
- 6 000 zł
Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie - 6 000 zł
Szkoła Podstawowa w Ciągowicach
- 5 978 zł
Szkoła Podstawowa w Wysokiej
- 5 978 zł
Projekt jest dofinansowany w 100 %, nie wymaga wkładu własnego.
Otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania na realizację dwóch projektów „Przełam
bariery-szkolenia językowe drogą do sukcesu” i „Szkolenia językowe szansą na sukces
mieszkańców gminy Łazy” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich. Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Oba projekty dotyczą organizacji szkoleń językowych z zakresu języka angielskiego dla
mieszkańców gminy Łazy.
Projekt „Przełam bariery-szkolenia językowe drogą do sukcesu” skierowany jest do
mieszkańców powyżej 45 roku życia natomiast „Szkolenia językowe szansą na sukces
mieszkańców gminy Łazy” do osób od 20 do 45 roku życia.
Obecnie gmina jest na etapie prowadzenia negocjacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Śląskiego. Negocjacje dotyczą wysokości przyznanego wsparcia
i kosztów o które projekty zostały pomniejszone.
Projekty są dofinansowane w 100%.
Zarząd Województwa Śląskiego, podjął Uchwałę nr 2224/298/III/2009 o wyborze projektów do
dofinansowania oraz przyjęciu listy rezerwowej w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodnościekowa, Priorytet V Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego.
Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizacje zadania pt. „Budowa oczyszczalni ścieków
dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej”. Znaleźliśmy się na 2 miejscu listy
rankingowej zatwierdzonej do dofinansowania. Wysokość przyznanego dofinansowania to
24 689 425,79 zł. całkowity koszt zadania to 29 561 094,10 zł..
Drugi wniosek złożony w ramach tego działania pt. „ Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Łazy – II etap budowy sieci kanalizacyjnej” znalazł się na liście
rezerwowej na 16 miejscu.
Złożony w lutym br. wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja budynku domu
kultury z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu - Centrum wsi” na łączna kwotę 466 643,12
zł. Kwota dofinansowania to 286 870 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i
merytoryczno-techniczna a tym samym otrzymał dofinansowanie. W październiku zostanie
podpisana
umowa
o dofinansowanie zadania.
Nabór pracowników
W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych został wyłoniony Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łazach – została nim Pani Dorota Jędrusik dotychczasowy Zastępca
Dyrektora a także referent ds. informatyzacji, którym został Pan Łukasz Nowak.
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Przetargi
Zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania:
1. Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4 dla OSP Niegowonice – który został już rozstrzygnięty i podpisana została
umowa.
2. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.400.000 zł.
3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w okresie
od 15 listopada 2009 r. do 31 marca 2010 r.
4. Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne budynku po
byłej noclegowni przy ulicy Kolejowej w Łazach.
Podpisano umowy z wybranymi wykonawcami na następujące zadania:
1. Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Łazy
2. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.400.000 PLN.
Akty notarialne
W Kancelarii Notarialnej w Zawierciu zostało spisanych 12 aktów notarialnych dotyczących
sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą. Sprzedaż dotyczyła następujących lokali
mieszkalnych w budynku przy ulicy:
Jesionowa 6 – lokal 23, 32 i 34
Jesionowa 9 – lokal 8 i 20
Projektowana 1 – lokal 7
Projektowana 2 - lokal 10
Projektowana 3 – lokal 2, 6 i 9
Stara Cementownia 12A – lokal 81
W Kancelarii Notarialnej w Siewierzu podpisałem akt notarialny - umowę warunkowej sprzedaży
w sprawie nabycia na rzecz Gminy działek nr 1183/1 i 1183/2 położonych w Grabowej z
przeznaczeniem na cele publiczne - poszerzenie ulicy Podleśnej w Grabowej
Sport
Po raz czwarty nad zalewem Mitręga odbył się Zlot Samochodów Tuningowych, zorganizowany
przez Grupę Tuningową Exodus, Urząd Miejski oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach. Na
imprezę dotarła ponad setka samochodów z różnych zakątków Polski. Na zlot przybyło 10
największych klubów Tuningowych ze Śląska i Małopolski.
Reprezentacje samorządowców wzięły udział w IX Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji
o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu organizowanym przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Policji „IPA” Region. Gminę Łazy reprezentowały trzy drużyny. Drużyna OSiR
w Łazach zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji samorządowców.
Nad Zalewem Mitręga w Łazach odbył się Plażowy Turniej Piłki Siatkowej. W turnieju udział
wzięło 10 drużyn.
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W ramach akcji „Wakacje2009” odbył się turniej mini piłki nożnej dzikich drużyn. W zawodach
udział wzięły cztery drużyny, składające się z młodych piłkarzy - uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Zawody zorganizowano na stadionie KKS Łazowianka
Zarządzenia
W okresie między sesjami wydałem zarządzenia w sprawie:
- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej Wysokiej
przy ul. Paderewskiego,
- sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy,
- zmian do budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Łazy na rok 2009,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek położnych w Łazach przy
ul. Gajowej,
- sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na
terenie miasta i gminy Łazy,
- ustalenia innego dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2009 r.,
- ustalenia miesięcznego limitu rozmów prowadzonych w celach służbowych
z komórkowych telefonów służbowych,
- maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników
samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Łazy,
- upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach do wydawania decyzji
administracyjnych,
- rozłożenia na raty zaległości z tytułu dzierżawy,
- oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek
w Rokitnie Szlacheckim,
- przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łazy i planów finansowych
gminnych osób prawnych za pierwsze półrocze 2009 roku,
- sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży,
- udzielenia pełnomocnictw we wszelkich sprawach będących w zakresie statutowych zadań i
kompetencji dla Dyrektorów Gminnych jednostek organizacyjnych, 9 zarządzeń
- sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na
terenie miasta i gminy Łazy przeznaczonych do sprzedaży,
- upoważnienia specjalisty pracy socjalnej do wydawania decyzji administracyjnych,
- określenia stawek wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Łazy,
- sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, dwa
zarządzenia,
- sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Łazy,
- przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Łazy.
Do punktu nr 15.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – udzielając odpowiedzi na zapytania poinformował,
że w dniu 28 września podpisany zostanie Akt Założycielski Spółki „PROMAX”. W pierwszej
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kolejności powołane zostaną organy zarządzające spółką, następnie przystąpimy do przejęcia
wodociągów. RPW i K w Zawierciu deklaruje przekazanie mienia z dniem 1.01.2010 r. Dążymy
do tego, aby środki finansowe przekazane przez Radę na tzw. rozruch nowotworzonej spółki były
w jak najmniejszym stopniu spożytkowane.
W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Łazy poinformował, że obecnie jesteśmy na etapie przygotowania przetargu na wybór
firmy, która opracuje ten plan. Ponadto zwrócił się do Radnych, Sołtysów, aby po
rozstrzygnięciu przetargu i wyborze firmy, która przystąpi do opracowania dokumentacji czynnie
uczestniczyć w założeniach do planu, zgłaszać swoje uwagi, propozycje, jak również informować
mieszkańców o możliwości wnoszenia swoich propozycji do założeń planu zagospodarowania
przestrzennego.
Odpowiadając na zapytania Radnego Hoffmana Pan Burmistrz poinformował, że wszelkie uwagi
przedstawi do Powiatu. Zaproponował, aby Pan Przewodniczący Rady na kolejną sesję zaprosił
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w celu udzielenia wyjaśnień.
W sprawie prywatyzacji Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach odpowiedzi udzieli Pani Lidia
Janus – Zastępca Kierownika SP ZOZ w Łazach.
W sprawie zapytania Radnego Głąba odpowiedział, że osoby odznaczenia i wyróżnienia były
konsultowane z Sołtysami, nikt nie miał zamiaru kogokolwiek pozbawiać odznaczenia.
Mówienie, że komuś nie należało się odznaczenie jest nie na miejscu. Jeżeli któryś Sołtys
otrzymał odznaczenie lub wyróżnienie w roku bieżącym, to w roku przyszłym nie otrzyma
takiego wyróżnienia.
W sprawie możliwości ustawienia masztu to takie pozwolenie wydaje Starostwo Powiatowe.
Odpowiadając na zapytania Radnego Żmudy
sprawach do Zarządu Dróg Powiatowych.

poinformował, że tut. Urząd wystąpi w tych

W sprawie budowy oczyszczalni ścieków Pan Burmistrz poinformował, że musimy zrealizować
dwa etapy, czyli budowa oczyszczalni oraz budowa kanalizacji, gdyż nakłaniają do tego wymogi
unijne. Jeżeli chodzi o Sołectwa to na razie nie ma planów ich skanalizowania i podłączenia
do oczyszczalni w Łazach. Należy zastanowić się nad budową przydomowych oczyszczalni
ścieków, co może okazać się przy udziale dofinansowania tańsze i szybsze.
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński - poinformował również, że na niektóre interpelacje
odpowiedzi zostaną udzielone pisemnie. Ponadto w związku z wcześniejszym stwierdzeniem
Radnego Czopa poprosił, aby do niego jako Burmistrza nie zwracać się z osobistymi pytaniami
i tym samym nie brać udziału w tzw. „kabarecie”.
Do punktu nr 16.
Jan Hoffman – Radny:
- zapytał Pana Burmistrza jakie były ustalenia na spotkaniu w Wojewódzkim Zarządzie
Dróg w Katowicach w sprawie drogi w Niegowonicach i Chruszczobrodzie,
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- powiedział , że w sprawie prywatyzacji Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach oczekuje
odpowiedzi od Pana Burmistrza, a nie od Kierownika, czy Zastępcy SP ZOZ
w Łazach z uwagi na rozbieżności w otrzymywanych odpowiedziach,
- po raz kolejny zgłosił potrzebę położenia kostki brukowej na wjeździe do Ośrodka Zdrowia
w Niegowonicach oraz wykonanie dwóch przepustów odwadniających na drogach:
Ogrodowej i Partyzantów.
Henryk Załoga – Sołtys Sołectwa Hutki-Kanki – zgłosił potrzebę jak najszybszego
przeprowadzenia wizji lokalnej w Hutkach Kankach z udziałem Pana Burmistrza,
Przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zenona Głąba - Radnego na drodze w Hutkach
Kankach , która jest niszczona przy prowadzonych robotach wodociągowych,
- ponowił wniosek o zamontowanie tablic z nowymi nazwami ulic w Hutkach Kankach, jak
również w innych miejscowościach, gdzie powstały nowe ulice.
Danuta Ludwikowska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 3 w Łazach – zgłosiła
potrzebę:
- naprawy chodnika koło kamionki w Łazach z uwagi na bezpieczeństwo,
- wyczyszczenia rowu przy ul.Młynek w Łazach,
- wyczyszczenie rzeki przy kapliczce oraz zabezpieczenie rzeki,
- wyrównania kawałka drogi ( występujące koleiny, droga nie przejezdna ) przy bloku
w Łazach, ul.Stara Cementownia 12 A.
Wojciech Cabala – Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 2 w Łazach :
- zawnioskował o wycięcie krzaków i zniwelowanie poboczy ul. Folwarcznej prowadzącej
w stronę Rokita Szlacheckiego. Droga jest bardzo wąska, zarośnięta krzakami jest tam
niebezpiecznie zarówno dla pieszych jaki i ruchu samochodowego,
- zawnioskował o wycięcie krzaków przy wjeździe i wyjeździe z ul. Grzybowej w Łazach
oraz o umieszczenie tabliczek z nazwą tej drogi,
- zawnioskował o odnowienie tablicy z nazwą ul. Narutowicza w Łazach przy wyjeździe
na ul.Konstytucji 3-go Maja,
- zgłosił pilną potrzebę rozbiórki zdewastowanego budynku PKP po byłym „ Biurze
Wagonowym” usytuowanym przy kładce nad ul. Konstytucji w Łazach oraz prosi
o uporządkowanie tego terenu po rozbiórce budynku,
- zawnioskował ze względu na bezpieczeństwo o wykonanie oświetlenia ulicznego drogi
prowadzącej z centrum Łaz przy torach kolejowych w stronę osiedla Trójkąt w Łazach
( tj ul.Dworcowa do kładki i od kładki ul.Zawierciańska ),
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- poprosił o poprawienie pochylonych znaków przy ul.Kościuszki w Łazach ( tj. przejście
dla pieszych oraz znak informacyjny – „Park Wodny Jura”,
- zgłosił potrzebę uzupełnienia jeszcze przed zimą pęknięcia asfaltu na ul.Żródlanej
w Łazach,
- zgłosił uszkodzenie lustra na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3-go Maja i Okrzei w Łazach.
Następnie Pan Wojciech Cabala w imieniu mieszkańców podziękował za wykonanie
monitoringu centrum Łaz. Powiedział, że dzięki temu znacząco zwiększyło się bezpieczeństwo w
mieście. W dowód uznania tym działaniom wręczył Burmistrzowi Łaz oraz Pani Sekretarz
pamiątkowe dyplomy.
Henryk Zadworny - Sołtys Sołectwa Wiesółka:
- podziękował za naprawę zdewastowanego oświetlenia ulicznego przy moście w Wiesiółce,
- zgłosił potrzebę wycięcia krzaków przy ul. Starorynkowej, Gajowej i Marii Konopnickiej
w Wiesiółce,
- zgłosił potrzebę urządzenia piaskownicy na placu zabaw w Wiesiółce,
- zgłosił potrzebę niwelacji poboczy dróg, szczególnie ul. H. Pobożnego w Wiesiółce,
- zgłosił uszkodzenie dachu przystanku dla „Gimbusa”,
- zgłosił potrzebę umieszczenia tablicy z nazwą miejscowości Wiesiółka na ul. H.Pobożnego
od drogi marszałkowskiej.
Czesław Korczyński – Sołtys Sołectwa Turza – zwrócił się z prośbą o nakazanie mieszkańcom
wykaszania łąk położonych przy drodze wojewódzkiej z uwagi na fakt, iż zagnieździły się tam
gryzonie i żmije.
Podziękował za remont Strażnicy OSP.
Józef Nicoś – Sołtys Sołectwa Ciągowice – prosi:
- o dokończenie niwelacji pobocza drogi z Ciągowi do Łaz ze względu na bezpieczeństwo,
- o zakrycie rowu i wysypanie gryzem przy ul.Zwycięstwa - od przystanku do ul. Nadziei,
- podziękował za utwardzenie dróg gruntowych w Ciągowicach.
Adam Stajno – Sołtys Sołectwa Skałbania:
- podziękował za wykonanie odcinka drogi asfaltowej w Skałbanii.
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- poprosił o wskazanie gruntu gminnego celem urządzenia placu zabaw dla dzieci.
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek - zgodnie z regulaminem oddał głos
Państwu Teresie i Ryszardowi Hyla - przedstawicielom Zakładu Utylizacji EKO - SOS
w Wysokiej w sprawie odprowadzania ścieków z budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz
Dom” w Wysokiej.
Przedstawiciele Firmy EKO SOS – przedstawili problem dotyczący nie dokonywania
należnych płatności za odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z budynków
administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasz Dom” w Wysokiej.
Pani Teresa Hyla Wiceprezes Zarządu – powiedziała, że „chce Państwu zabranym
przedstawić problem, który istnieje od ponad roku w miejscowości Wysoka. Problem ten
zaistniał ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasz Dom”, która przejęła bloki mieszkalne, którymi
wcześniej zarządzała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawierciu. Problem dotyczy
odbioru ścieków przez Zakład Utylizacji EKO – SOS w Wysokiej z bloków należących do
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Wysokiej. Następnie Powiedziała, że problem polega
na tym, iż Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” podchodzi bardzo lekceważąco
do sprawy odprowadzania ścieków do Zakładu Utylizacji EKO – SOS w Wysokiej. Umowa
zawarta była od 1 lipca 2008 roku, jednak do końca października 2008 roku (tj. 4 m-ce ) ścieki
przyjmowane były bez zapłaty, pomimo wystawianych faktur i ponagleń. Pani Prezes nie jest w
ogóle zainteresowana tą sprawą, nie daje możliwości wglądu do ilości zużytej wody, gdyż Pani
Prezes twierdzi, że jest to tajemnica handlowa. Z innymi kontrahentami w miejscowości Wysoka
takich problemów nie ma”. Ponadto Pani Hyla poinformowała, że „Zakład Utylizacji EKO – SOS
w Wysokiej nie jest zainteresowany współpracą ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasz Dom”,
gdyż chodzi tutaj o niewielkie opłaty. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” płaci 2,48 zł za
1m3 ścieków, a prawdopodobnie od mieszkańców pobiera opłatę w wysokości ok.6,80 zł / 1m3
tych ścieków, gdzie nie ponosi żadnych kosztów związanych z ich oczyszczaniem”. Dodała, że
prowadzone są jedynie negocjacje telefoniczne, ponieważ Pani Prezes nie jest zainteresowana
„inną formą prowadzenia negocjacji, a negocjacje te nie przynoszą żadnych skutków. Pani
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” nie wyraża zgody na żadne podwyżki związane z
oczyszczaniem ścieków”. Dodała również, że „obecne Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji EKO –
SOS w Wysokiej przedstawi Państwu zebranym jakie zostaną w tej sprawie podjęte kroki”.
Ryszard Hyla – Prezes Zarządu EKO – SOS w Wysokiej – powiedział, że „skoro Pani Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” nie płaci za ścieki to Zakład Utylizacji EKO – SOS
w Wysokiej będzie zmuszony wypuszczać ścieki bezpośrednio do rzeki Mitręga,
od 1 października br. o czym informuje Radnych z Chruszczobrodu”. Dodał również, że z „tego
tytułu nie będą groziły Zakładowi Utylizacji EKO – SOS w Wysokiej żadne kary, gdyż o całej
sytuacji poinformowany jest WIOŚ w Katowicach”.
Radni i Burmistrz Łaz - stwierdzili, iż takie działania ze strony EKO-SOS spotkają się
z poważnymi konsekwencjami . Takie działania są naganne i zabronione.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – powiedział, że w tej sprawie podjęta zostanie
dyskusja na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Promocji.
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Do punktu nr 17.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - przedłożył informację
dotyczącą pracy między sesjami Rady Miejskiej w Łazach i otrzymanej korespondencji.
W/w informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Do punktu nr 18.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 14.00 ogłosił zamknięcie XXXI sesji Rady
Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Jurkin, Teresa Kurzacz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek

29

